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Úvod

Nedávná krize, která se z krize finanční přelila do krize fiskální a současně

i do značného ochlazení hospodářské výkonnosti mnoha (nejen) evropských ekonomik, 

si vzhledem ke svému rozsahu vysloužila v odborné literatuře i publicistice označení 

„Great recession.” V následných diskuzích byla často za jednu z příčin této 

nestandardně rozsáhlé krize udávána nedokonalá regulace a dohled nad finančním 

systémem, jehož subjekty musely být v mnoha zemích Evropské unie zachraňovány

i za použití peněz daňových poplatníků. Příčinu v nedokonalém dohledu a regulaci

spatřovala i tzv. de Larosiérova zpráva, která zásadně ovlivnila následnou 

reakci Evropské unie v podobě vytvoření relativně rozsáhlého nového regulatorního 

i dohledového rámce pro finanční systém, který se částečně překrývá i s procesem 

postupného vytváření tzv. bankovní unie.

Právě zkoumání institucionálních a právních otázek tohoto nového rámce, 

několik let od jeho vytvoření, je předmětem této diplomové práce. Na jednu stranu 

poskytuje krátká historie tohoto rámce možnost zhodnocení prozatímních zkušeností, 

na druhou stranu jde o rámec živý, který se stále vyvíjí, recentně např. vytvořením 

jednotného systému dohledu v oblasti bankovnictví, a zejména v oblasti eurozóny lze 

sledovat časté návrhy na jeho úpravu či rozšíření, a tudíž je jeho bližší zkoumání stále 

aktuální. Přestože je již podle svého názvu práce zaměřena na evropskou dimenzi 

dohledu, snažím se často i o zmínění relevantních spojení s českým národním orgánem 

dohledu, tedy Českou národní bankou.

Práce je členěna v návaznosti na historický vznik nového evropského 

dohledového systému. Kapitola první blíže vymezuje základní pojmy, které jsou 

s dohledovou činností v EU spojeny a které poté prostupují celou diplomovou prací, 

dále je v této kapitole zařazen stručný historický exkurs zejména do institucionálního 

uspořádání evropského dohledu. Kapitoly druhá a třetí jsou zaměřeny zejména na popis 

fungování a struktury konkrétních dohledových entit v rámci EU a pozornost je 

věnována slabým místům těchto uspořádání. Kapitola druhá vede k zodpovězení otázky, 

nakolik je vůbec evropský dohled nad finančním systémem skutečně dohledovým, 

respektive zda se nejedná stále zejména o regulatorní systém. Třetí kapitola se blíže 

zabývá jednotným mechanismem dohledu a otázkou, zda by pro Českou republiku bylo 

vhodné se k tomuto mechanismu předčasně připojit a jaké podmínky by musely být 
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naplněny. V kapitole čtvrté se pak věnuji problémům, které souvisí s dohledovým 

systémem z pohledu evropského primárního práva a také z hlediska ekonomické 

interakce mezi měnovou a makroobezřetnostní politikou. Závěr poskytuje shrnutí práce 

a náměty na možnosti dalšího zkoumání v této oblasti.

Cílem této práce je vedle zodpovězení výše zmíněných otázek kritické 

zhodnocení dohledu nad finančním systémem v Evropské unii, přiblížení praktické 

činnosti často abstraktních a vzdálených zúčastněných evropských institucí a také 

upozornění na některé jeho ne zcela zřejmě viditelné problémy. Použitými 

kvalitativními metodami je v první kapitole empiricko-historická metoda, v kapitole 

druhé a třetí deskriptivní metoda a metoda dedukce pro vyvození dopadů zapojení 

se České republiky do jednotného mechanismu dohledu, v kapitole čtvrté i syntéza 

poznatků z různých příbuzných oborů v oblasti finančnictví. Převážná část použité 

literatury je vzhledem k evropskému tématu časopisecká a v anglickém jazyce, 

používány jsou i různé internetové prameny od Evropské komise či České národní 

banky a další zdroje.
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1. Vznik a motivace současného dohledového uspořádání

v Evropské unii

Dohled nad finančním systémem v Evropské unii je dnes zaštítěn zejména 

Evropským systémem finančního dohledu (European System of Financial Supervision, 

dále také „ESFS”) a jednotným mechanismem dohledu (v anglickém jazyce Single 

supervisory mechanism, dále bude též používána častá zkratka „SSM”). Oběma entitám 

se tato práce bude podrobně věnovat ve druhé a třetí kapitole, cílem této úvodní kapitoly 

je však nastínit motivaci a historický proces sbližování dohledové praxe na úrovni 

Evropské unie. Struktura ESFS a SSM také předurčuje to, co budu pro potřeby této 

práce považovat za finanční systém, tedy oblast pojišťovnictví, trhy s cennými papíry, 

zejména však i vzhledem ke svému postavení v České republice bankovní sektor. 

V širším pojetí by mohly být pod pojem finanční systém podřazeny i směnárenské 

služby, platební instituce, vydavatelé elektronických peněz, penzijní společnosti a fondy 

či registry obchodních údajů a pravděpodobně i produkty všech těchto institucí.

Obecně lze dohled (respektive dozor) vymezit jako: „…aktivitu, jejíž podstatou 

je 1) pozorování určité činnosti nebo určitého stavu, na které navazuje 2) hodnocení 

zjištěných skutečností a podle výsledků provedeného hodnocení eventuálně též 3)

aplikace prostředků směřujících k zajištění účelu sledovaného dozorčí činností.”1

Obsah finančního dohledu lze pak definovat jako dozor nad dodržováním: 

„1. povinností stanovených vybranými zákony (včetně přímo použitelných právních 

předpisů Evropské unie) upravujícími finanční činnost dozorovaných subjektů,

2. povinností stanovených podzákonnými právními předpisy odvozenými od zákonů 

uvedených ad 1,

3. povinností a podmínek stanovených pro výkon činnosti dozorovaných subjektů 

v jejich licenci, povolení či jiném veřejnoprávním oprávnění k jejich finanční činnosti,

4. povinností uložených dozorovaným subjektům pro ně závaznými individuálními 

právními akty vydanými orgánem státního dozoru…”2

Konkrétněji lze rozdělit dohled nad finančním systémem na dohled na dálku, 

kde jde například o posuzování interních modelů na řízení rizik a hodnocení jejich 

                                               
1 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo: obecná část. 7. vyd. Praha: Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-
049-2, s. 299.
2 BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ, Radim BOHÁČ, Petr 
NOVOTNÝ, Michal KOHAJDA a Pavlína VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H.
Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-440-7, s. 51.
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rizikového profilu pro účely kapitálových požadavků v oblasti obezřetnostního dohledu 

a na vyřizování podnětů a podání veřejnosti a osvětovou činnost v případě tzv. dohledu 

odborné péče. Dohled na místě se pak zabývá podrobnější kontrolou např. řídících 

či kontrolních mechanismů. Další součástí dohledu mohou být zátěžové testy institucí, 

spolupráce s mezinárodními orgány dohledu, aj.3

Výše uvedená definice dohledu se lépe hodí na dohledové orgány na národní 

úrovni, z hlediska mé práce pod ni lze poměrně dobře podřadit jednotný mechanismus 

dohledu. Dohled nad finančním systémem však nutně musí být postaven 

na regulatorním rámci, který je jednak obsahem samotného dohledu a dále představuje 

pro samotný dohled nezbytnou legální licenci. Regulace, definovaná například jako: 

„koncipování a prosazování pravidel činnosti (bankovních) institucí v zemi”4 a dohled 

jsou tudíž pouze dvě strany téže mince a nelze je vždy striktně oddělit. Jak ukáži

v druhé kapitole této práce, trochu paradoxně je velká část činnosti Evropského systému

finančního dohledu věnována právě tvorbě regulace a nikoliv dohledu.

Ekonomická logika regulace a dohledu v oblasti finančního trhu se standardně 

odvíjí od tvrzení, že je v tomto odvětví přítomná značná asymetrie informací, která je 

považována za jednu z forem selhání trhu, kterou může pomoci napravit stát. Naprosto 

drtivá většina klientů nemá možnost dost dobře kontrolovat fungování finančních 

institucí a nakládání s jejich prostředky a často ani plnění podmínek retailových 

produktů ze strany bank, na jejich místo pak nastupuje veřejná dohledová instituce. 

Také mohou mít bankroty finančních institucí nepříznivější dopady na hospodářství, 

než případy jiných obchodních korporací, neboť zejména současný bankovní systém 

bez povinných stoprocentních peněžních rezerv je velmi citlivý na rozšíření paniky 

spotřebitelů. Úpadek jedné úvěrové instituce tak může mít snadno systémové dopady.5

Důležitost finančního sektoru je také podtržena faktem, že je základem úvěrování 

a chodu podnikání v reálné ekonomice a také že jeho problémy mohou mít vzhledem 

využití velkou částí populace rozsáhlé sociální dopady. 

Co se týče historického procesu vzniku dohledového mechanismu, nelze zcela 

jednoznačně určit, který moment byl tím nejpodstatnějším pro jeho vznik, neboť 
                                               
3 Dlouhodobá koncepce dohledu České národní banky [online]. Česká národní banka, 2015 [cit. 2016-10-
18]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/dlohodoba_koncepce_dohledu/dlohodoba_koncepce_dohledu.
pdf
4 REVENDA, Zbyněk a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd. Praha: Management Press, 1999. 
ISBN 80-85943-49-2, s. 358.
5 REVENDA, Zbyněk a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd. Praha: Management Press, 1999. 
ISBN 80-85943-49-2, s. 381-382.
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regulace finančního systému v EU se vyvíjí kontinuálně přinejmenším od roku 1977, 

kdy byla přijata první směrnice o koordinaci zákonů, nařízení a správních předpisů 

vztahujících se ke zřizování a provozování obchodní činnosti úvěrových institucí6. 

Z hlediska legislativních základů dnešní struktury evropského dohledu je však podle 

mého názoru relevantní až rok 1999, kdy byl Evropskou komisí představen tzv. Akční 

plán pro finanční služby7, omezení se na skutečně nedávný historický vývoj také 

umožňuje se podívat na programové dokumenty podrobněji. Akční plán pro finanční 

služby (dále jen „Plán”) obsahoval 42 různorodých návrhů legislativních 

i nelegislativních opatření v oblasti trhu s finančními službami. Pro následný vývoj bylo 

důležité upozornění na rychle se vyvíjející přeshraniční trh s cennými papíry, kde se 

podle Plánu nabízí otázka vytvoření jednotného dohledového orgánu a také instituce, 

která by byla nápomocna Evropské komisi při vytváření regulace odvětví. Zmínit lze 

i třetí strategický cíl Plánu, který se týkal modernizace a rozvoje obezřetnostního 

dohledu a pravidel i v bankovnictví a pojišťovnictví.

Na jeho základě totiž Rada ministrů financí (ECOFIN) ve svých závěrech 

ze zasedání 17. července 2000 pověřila tzv. Výbor moudrých mužů (the Committee of 

Wise Men), vedený Alexandrem Lamfalussym, aby navrhnul zlepšení stavu 

implementace a aplikace evropské regulace (zejména směrnic) v oblasti kapitálových 

trhů.8

Tzv. Lamfalussyho zpráva9 byla zhotovena poměrně rychle a publikace se 

dočkala již v únoru roku 2001. Již ve svém úvodu zpráva uvádí, že existuje široký 

konsensus v tom smyslu, že v oblasti kapitálových trhů je regulatorní proces EU příliš 

pomalý, rigidní a zcela neodpovídající rychlému vývoji na finančních trzích.10

Legislativní proces v té době probíhal na základě návrhu Evropské komise, který byl 

následně přijímán spolurozhodovacím procesem mezi Radou EU a Evropským 

                                               
6 Tento název je přeložen, neboť vzhledem k době přijetí směrnice neexistuje oficiální překlad v českém 
jazyce. Oficiální anglický název směrnice je First Council Directive 77/780/EEC of 12 December 1977 
on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the taking up and 
pursuit of the business of credit institutions.
7 Financial Services Action Plan, FSAP (COM(1999)0232) [online]. Evropská komise, 1999 [cit. 2016-
03-25]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/index/action_en.pdf
8 Press Release 2283rd Council meeting – ECOFIN – Brussels, 17 July 2000 [online]. ECOFIN, 2000 
[cit. 2016-03-25]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-00-263_en.htm?locale=en 
V historické perspektivě je zajímavý v závěrech uvedený explicitní pokyn, že budoucí výstup Výboru 
moudrých mužů se nebude týkat obezřetnostního dohledu. 
9 Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Market, Final Report [online]. 
Committee of Wise Men, 2001 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-men_en.pdf 
(dále jen „Lamfalussyho zpráva”)
10 Strana 7 Lamfalussyho zprávy
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parlamentem podle článku 251 Smlouvy o založení Evropského společenství. Zpráva 

upozorňuje, že proces od původního návrhu Komise až do závěrečného schválení trvá 

průměrně 2 roky. Také je spatřován problém v častém využívání směrnic s ohledem 

na zásadu subsidiarity, směrnice jsou však spojeny s dlouhými transpozičními lhůtami 

a jejich transpozice a interpretace není mezi členskými státy jednotná.11 Na základě této 

zprávy byl navržen čtyřstupňový proces přijímání a kontroly regulatorních předpisů, 

který je názorně uveden ve schématu na následující stránce.

V první úrovni (Level 1) jsou nejprve standardním spolurozhodovacím procesem 

mezi Evropským parlamentem a Radou přijaty nařízení či směrnice, které obsahují 

široké rámcové (netechnické) principy regulace a zmocňovací ustanovení pro úroveň 

číslo 2.

Druhá úroveň procesu spočívá ve vydávání prováděcích norem, které jsou často 

velice technického a odborného rázu. Vydává je Evropská komise zejména spolu 

s tzv. dohledovými výbory 2. stupně. V oblasti kapitálových trhů je jím Evropský výbor 

pro cenné papíry (European Securities Committee, ESC), který byl založen 

rozhodnutím Evropské komise.12 Podle článku 3 zmíněného rozhodnutí je složena 

z vysokých zástupců členských států a předsedá mu zástupce Komise. Na přijímání 

těchto norem se tedy účastní i zástupci členských států. Jak je vidět ze schématu, další

zúčastněnou entitou je Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (Committee of 

European Securities Regulators, CESR). Ten byl rovněž založen rozhodnutím Komise13

a podle článku 3 předmětného rozhodnutí je tvořen z vysokých zástupců veřejných 

orgánů členských států příslušných pro oblast cenných papírů. Výsledkem druhé úrovně 

je tedy technická prováděcí norma, přijatá procesem komitologie. Ta má výhodu ve své 

rychlosti, avšak jsou s ní často spojeny problematické otázky demokratické legitimity

komitologických aktů.

                                               
11 Strana 14 Lamfalussyho zprávy
12 Rozhodnutí Komise 2001/528/ES ze dne 6. června 2001 o zřízení Evropského výboru pro cenné papíry
13 Rozhodnutí Komise 2001/527/ES ze dne 6. června 2001 o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s
cennými papíry
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Schéma fungování tzv. Lamfalussyho procesu

Evropská komise přijme návrh směrnice či nařízení po 
plném konzultačním procesu

Evropský parlament Rada 

Dosažení shody na rámcových principech a definici 
prováděcích pravomocích ve směrnici či nařízeníL

E
V

E
L

 1
L

E
V

E
L

 4
L

E
V

E
L

 3
L

E
V

E
L

 2

Evropská komise po konzultaci s  Evropským výborem pro cenné 
papíry (ESC) požádá o radu (pokyn) Evropský výbor regulátorů 
trhů s cennými papíry (CESR) k  prováděcím technickým 
opatřením

Evropský výbor regulátorů trhů s  cennými papíry (CESR) připraví 
radu (pokyn) po konzultaci s  tržními účastníky, konečnými uživateli 
a spotřebiteli a předá ji Komisi

Komise radu posoudí a vytvoří návrh, který předá Evropskému 
výboru pro cenné papíry (ESC)

Evropský výbor pro cenné papíry (ESC) hlasuje o návrhu do 3 měsíců

Komise přijme prováděcí opatření

Evropský výbor regulátorů trhů s  cennými papíry (CESR) vypracuje 
doporučení pro společnou interpretaci, konzistentní vodítka a společné 
standardy a srovnává regulatorní praxi tak, aby byla zajištěna jednotná 
interpretace a aplikace

Evropská komise kontroluje dodržování evropského práva členskými státy

Komise může zažalovat členský stát podezřívaný z  porušení evropského práva

Evropský 
parlament 
je plně 
informován 
a může 
přijmout 
resoluci 
v  případě, 
že přijatá 
opatření 
překračují 
zmocnění 
z  první 
úrovně

Zdroj: Lamfalussyho zpráva, poz. č. 9
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Větší roli má však Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry až ve třetí 

úrovni, kde je platformou pro zesílenou kooperaci národních regulátorů 

a pro zabezpečení konzistentní a ekvivalentní implementace legislativy první a druhé 

úrovně.14 I z tohoto důvodu se nazývá výborem 3. stupně.

Čtvrtý stupeň spočívající v kontrole dodržování a vymáhání evropského práva je 

již opět zejména v kompetenci Evropské komise, které by však měli asistovat i členské 

státy a jejich regulátoři, soukromý sektor a Evropský parlament.

Z oblasti kapitálového trhu se Lamfalussyho proces rozšířil i na oblast

bankovnictví a pojišťovnictví na základě doporučení Rady ministrů financí v roce 2002, 

jež doporučila Komisi rozhodnout o založení analogických institucí a používání 

obdobného regulatorního postupu.15 Následně tedy od roku 2004 začaly fungovat 

komplementární výbory 2. a 3. stupně – pro oblast bankovnictví se jednalo o Evropský 

bankovní výbor (European Banking Committee, EBC) a Výbor evropských orgánů 

bankovního dohledu (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) a pro sektor 

pojišťovnictví Evropský výbor pro pojišťovny a zaměstnanecké penzijní fondy 

(European Insurance and Occupations Pensions Committee, EIOPC), respektive Výbor 

evropských dohledových orgánů nad pojišťovnami a zaměstnaneckými fondy 

(Committe of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, CEIOPS).16

Tato struktura fungovala relativně dobře v oblasti regulace, nicméně již horší 

situace panovala v oblasti dohledu. Zmíněné výbory 3. stupně neměly možnost donutit 

národního dohledové autority k činnosti a neměly ani žádnou přímou dohledovou 

pravomoc vůči tržním účastníkům.17 V roce 2007 proto Komise započala přezkum 

Lamfalussyho procesu, který završila Sdělením Komise nazvaným Přezkum 

                                               
14 HAAR, Brigitte. Organizing Regional Systems: The EU Example. In: MOLONEY, Niamh, Eilís 
FERRAN a Jennifer PAYNE (eds.). The Oxford Handbook of Financial Regulation. Oxford (Velká 
Británie): Oxford University Press, 2015, s. 157-188. ISBN 978-0 -19-968720-6, s. 171.
15 Press Release 2471st Council meeting – ECOFIN – Brussels, 3 December 2002 [online]. ECOFIN, 
2002 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-02-361_en.htm?locale=en
16 Tyto instituce vznikly na základě následujících rozhodnutí Komise: 
Rozhodnutí Komise (2004/10/ES) ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského bankovního výboru,
Rozhodnutí Komise (2004/5 /ES) ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského výboru orgánů 
bankovního dohledu,
Rozhodnutí Komise (2004/9 /ES) ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského výboru pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění,
Rozhodnutí Komise (2004/6 /ES) ze dne 5. listopadu 2003, o zřízení Evropského výboru orgánů dozoru 
nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním
17 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-26-
1, s. 90.
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Lamfalussyho procesu – Posílení sbližování dohledu.18 V něm bylo sice konstatováno, 

že „Dosavadní celkové zkušenosti s Lamfalussyho procesem jsou kladné…”19 , ale bylo 

poukázáno i na různorodé praktické problémy. Mezi ně patří například existující 

rozpory mezi nezávaznými opatřeními 3. úrovně a vnitrostátními povinnostmi 

dohlížitelů, přičemž jako rozhodné jsou pojímány vnitrostátní povinnosti20, je 

upozorněno na problém v konsensuálním hlasování ve výborech 3. stupně, které vede 

k řešením s nejnižším společným jmenovatelem, nebo nevede k rozhodnutí vůbec, 

a tudíž je navrhováno využívání hlasování kvalifikovanou většinou21. Také je spatřován 

problém v tom, že národní dohledové orgány vydávají vnitrostátní pokyny, které nejsou 

v souladu s pokyny 3. úrovně22. V oblasti regulace je pak problém spatřován 

ve zbytečném přidávání vnitrostátních pravidel k pravidlům evropským (tzv. nadměrná 

reglementace či gold-plating).

Výše zmíněný Přezkum Lamfalussyho procesu byl vydán na konci listopadu 

roku 2007, nejpozději od září roku 2008 a pádu americké investiční banky Lehman 

Brothers lze pak datovat vypuknutí finanční krize. Na tu reagovala Evropská komise 

pověřením skupiny osmi odborníků pod vedením Jacquese de Larosiéra k vypracování 

zprávy, která by analyzovala příčiny vypuknutí krize v Evropské unii a podala

adekvátní návrhy na změnu regulatorního a dohledového rámce finančního systému. 

Závěrečná zpráva této skupiny byla publikována v únoru 2009 a je známá jako 

Larosiérova zpráva.23 Ta ve své první kapitole analyzuje příčiny vypuknutí krize a mezi 

mnoha jinými uvádí i selhání národních i nadnárodních dohledových orgánů, 

poukazováno je zde i na přílišný důraz na mikroobezřetnostní dohled a opomíjení 

systémových rizik makroobezřetnostním dohledem. Následně obsahuje 31 doporučení 

pro budoucí evropskou finanční regulaci a dohled. Pro tuto práci jsou nejrelevantnější 

doporučení 16 – 23, která navrhují reformy stávající institucionální architektury dohledu 

v Evropské unii, včetně návrhu vzniku Evropské rady pro systémové riziko (European 

Systemic Risk Council, ESRC), která by se měla plně soustředit na výkon 

                                               
18 Sdělení komise Přezkum - Lamfalussyho procesu Posílení sbližování dohledu (COM(2007)0727) 
[online]. Evropská komise, 2007 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX:52007DC0727&qid=1458944967851 (dále jen „Přezkum Lamfalussyho 
procesu”)
19 Bod 2 Přezkumu Lamfalussyho procesu
20 Bod 4.2.1. Přezkumu Lamfalussyho procesu
21 Bod 4.3.1. Přezkumu Lamfalussyho procesu
22 Bod 4.3.2. Přezkumu Lamfalussyho procesu
23 High Level Group on Financial Supervision in the EU, Report [online]. 2009 [cit. 2016-03-25]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
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makroobezřetnostního dohledu. Nejodvážnějším pak bylo doporučení č. 23, které 

navrhovalo pro nové evropské orgány dohledu následující pravomoci: i) vydávat právně 

závazné mediační normy pro národní orgány dohledu, ii) přijímat závazné dohledové 

standardy, iii) přijímání závazných technických rozhodnutí týkajících se konkrétních 

tržních společností (!) iv) dohled a koordinaci dohledových kolegií, v) licencování 

a dohled nad určitými institucemi operujícími v celé EU, vi) závaznou spolupráci 

s ESRC v oblasti makroobezřetnostního dohledu, vii) silnou koordinační roli 

v krizových situacích. 

Návrhy Larosiérovy zprávy byly alespoň v oblasti dohledu ve velké míře 

prosazeny, jak uvádí Jurošková: „Ačkoliv následně předložený návrh Komise v mnoha 

ohledech kopíroval Larosiérovu zprávu, byl velmi ovlivněn tlaky ze strany některých 

členských států, které byly proti výrazným reformám. Transfer odpovědnosti na nově 

navrhované evropské autority a jejich možná intervence při každodenním dohledu 

nebyly akceptovány vzhledem k nedostatku politické vůle, neboť převážil názor, že by 

byl překonán princip národní suverenity.”24

Mezi státy, které byly proti výrazným reformám, lze počítat i Českou republiku, 

která vykonávala v době publikace zprávy, v první polovině roku 2009, předsednictví 

v Radě EU a kde je dohled nad finančním trhem od roku 2006 plně integrovaný v rámci 

České národní banky. ČNB vydala k Larosiérově zprávě své stanovisko25, ve kterém 

mnohé reformní návrhy dohledové architektury kritizovala. Ke konkrétní podobě kritiky 

se vrátím v následující kapitole 2.1.

                                               
24 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-87284-26-
1, s. 91.
25 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Pozice ČNB ke zprávě skupiny vedené Jacquesem de Larosiérem k
dohledu nad finančním trhem v EU z 18. března 2009 (The report of The de Larosiére group). In: Marek 
LOUŽEK (ed.). Nová regulace finančních trhů: záchrana nebo zkáza?: sborník textů. Praha: Centrum pro 
ekonomiku a politiku, 2009, s. 101-119. ISBN 978-80-86547-85-5.
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2. Evropský systém finančního dohledu

2.1. Struktura a obecné otázky Evropského systému dohledu

nad finančním trhem

Evropský systém dohledu nad finančním trhem (European System of Financial 

Supervision, ESFS) institucionálně prakticky identicky kopíruje vize z Larosiérovy 

zprávy a je založen na sektorovém (odvětvovém) modelu dohledu. Jeho základ tvoří pět 

evropských nařízení. První pilíř, tvořený třemi institucemi mikrobezřetnostního 

dohledu, se skládá z Evropského orgánu pro bankovnictví (European Banking 

Authority, EBA)26, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 

pojištění (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA)27

a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (European Securities and Markets 

Authority, ESMA).28 Tyto tři orgány jsou souhrnně nazývány Evropskými orgány 

dohledu (European Supervisory Authorities, ESAs) a vzhledem k velmi podobně 

struktuře jejich zakládacích nařízení bude v textu používáno také zkrácení na nařízení 

o ESAs. Druhý pilíř ESFS pak tvoří Evropská rada pro systémová rizika (European 

Systemic Risk Board, ESRB)29, jež se zabývá makroobezřetnostním dohledem 

nad finančním systémem v EU. Oproti Larosiérově návrhu došlo jen ke kosmetické 

změně názvu z původního European Systemic Risk Council. ESFS je pak doplněn 

Společným výborem evropských orgánů dohledu (Joint Committee of the European 

Supervisory Authorities), který je zřízen v článcích 54 všech nařízení o ESAs a jeho 

cílem je zejména koordinace a prohloubení spolupráce mezi ostatními institucemi 

ESFS. V neposlední řadě je ESFS tvořen příslušnými orgány nebo orgány dohledu 

členských států vymezených v aktech Unie uvedených v článku 1 odstavec 2 nařízení 

                                               
26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 16/2009/ES a
o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (dále jen „Nařízení EBA”)
27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), 
o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (dále jen „Nařízení
EIOPA”)
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 
716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (dále jen „Nařízení ESMA”)
29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o 
makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské 
rady pro systémová rizika (dále jen „Nařízení ESRB”) a Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. 
listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské 
rady pro systémová rizika 
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Evropský systém dohledu nad finančním trhem

o ESAs. O podstatných evropských prvcích ESFS budou blíže pojednávat kapitoly 2.2

až 2.5. Názorně je uveden ESFS v následujícím schématu30:

K této struktuře (již v úvodní podobě Larosiérovy zprávy) vyjádřila své výhrady 

Česká národní banka. Ta vedle některých pochybností vyplývajících z nedostatečné 

představy či informací o následném legislativním návrhu Komise, například o otázkách 

působnosti ESAs, jejich financování či obavy ze vzniku asymetrie pravomocí 

a zodpovědnosti u národních orgánů dohledu, vyjádřila i zklamání z rezignace na řešení 

problémů vyplývajících často z roztříštěných dohledových autorit na národní úrovni 

a souvisejících nedostatků sektorového modelu dohledu. Na druhou stranu však ČNB 

podpořila ideu vzniku orgánu pro systémovou stabilitu.31 Ze stanovisek je patrná 

                                               
30 Někdy bývají nepřesně zaměňovány Evropské orgány dohledu (ESAs) a Evropský systém dohledu nad 
finančním systémem (ESFS) – pro příklad viz stránky Ministerstva financí ČR: 
http://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/financni-stabilita-a -dohled/agendy [cit. 2016-04-
2].
31 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Pozice ČNB ke zprávě skupiny vedené Jacquesem de Larosiérem k
dohledu nad finančním trhem v EU z 18. března 2009 (The report of The de Larosiére group). In: 
HAMPL, Mojmír a Marek LOUŽEK. Nová regulace finančních trhů: záchrana nebo zkáza?: sborník 
textů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009, ISBN 978-80-86547-85-5, s. 110 a 112.

Mikroobezřetnostní dohled

Evropský orgán pro bankovnictví

Evropský orgán pro cenné papíry 
a trhy

Evropský orgán pro pojišťovnictví 
a zaměstnanecké penzijní pojištění

Makroobezřetnostní dohled

Evropská rada pro systémová rizika

Evropské dohledové 
orgány

Příslušné orgány nebo orgány dohledu členských států

Společný 
výbor 

evropských 
orgánů 
dohledu

Koordinace
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náklonnost ČNB k vlastnímu integrovanému modelu dohledu, a tudíž i jistá skepse vůči 

sektorovému přístupu na evropské úrovni.

Alternativní historickou možností změny struktury dohledu by bylo, po vzoru 

ČNB, její sjednocení například v rámci Evropské centrální banky či nové integrované 

evropské dohledové instituce. Ostatně paralela vzniku jediné Evropské centrální banky, 

respektive Evropského systému centrálních bank, se s ohledem na Evropský systém 

dohledu nad finančním trhem nabízí. Rozdíl spočívá v tom, že centrální banky eurozóny 

přenechaly své kompetence v oblasti měnové politiky Evropské centrální bance a také 

v tom, že dohledová politika a praxe se mezi zeměmi liší více než politika měnová.32

Troufám si tvrdit, že takový postup by do pravomocí a působnosti ČNB mohl zasáhnout 

ještě citelněji. V oblasti bankovnictví se navíc vize jediného, dokonce nadnárodního 

dohledového centra zhmotnila o několik let později v podobě jednotného mechanismu 

dohledu. Další „nulovou” alternativou by na evropské úrovni bylo neprovádění žádných 

změn v oblasti dohledové struktury. Poslední dvě alternativy však byly v roce 2009 

těžko politicky průchodné, a tudíž zvítězilo prosazení výše zmíněného modelu ESFS.

Dále viceguvernér ČNB vyjádřil pochybnost, zda je rozumné od sebe vzdalovat 

ty instituce, které mají rozhodovací moc (ESAs) a ty, které případně budou nést finanční 

náklady v případě problémů (národní orgány). Navíc v nové architektuře „platí” za své 

chyby stejně dohledové orgány, jejichž finanční systémy fungovaly během krize 

spolehlivě a ty, které odpovídaly za systémy, ve kterých musely být instituce 

zachraňovány z peněz daňových poplatníků.33

2.2. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Evropský orgán pro bankovnictví byl zřízen k 1. 1. 2011, má tak za sebou stejně 

jako ostatní nové dohledové orgány více než pětiletou historii. Jedná se o orgán, který je

od počátku považován za nejdůležitější ze všech ESAs – to ostatně vyplývá ze samotné 

ekonomické podstaty evropského finančního trhu, kde např. oproti USA hrají relativně 

mnohem větší roli bankovní aktiva vůči kapitalizaci akciových trhů.34 Vzhledem 

                                               
32 MASCIANDARO, Donato, Maria J. NIETO a Marc QUINTYN. Will They Sing the Same Tune? 
Measuring Convergence in the New European System of Financial Supervisors. In: EIJIFFINGER, 
Sylvester a Donato MASCIANDARO (eds.). Handbook of Central Banking, Financial Regulation and 
Supervision. Cheltenham: Edward Elgar, 2011, s. 485-531. ISBN 978 1 84980 313 7, s. 499.
33HAMPL, Mojmír. Jacques de Larosiére a jeho návrhy. In: Marek LOUŽEK (ed.). Nová regulace 
finančních trhů: záchrana nebo zkáza?: sborník textů. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009, s.
101-119. ISBN 978-80-86547-85-5.
34 MUSÍLEK, Petr. Evropský systém dohledu finančního trhu. Český finanční a účetní časopis. 2011, 2, s.
7 -17, s. 8.
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ke stejné struktuře všech nařízení o ESAs bylo navíc nařízení o EBA diskutováno 

v Evropském parlamentu nejpodrobněji, přičemž případné změny měly být analogicky 

vztaženy na zbývající dvě nařízení. Velká podobnost všech nařízení však podle mého 

zapříčinila určité strojové zacházení s jejich překladem do českého jazyka, z něhož 

pramení chyby – například v čl. 32 odst. 2 či čl. 36 odst. 1 je při porovnání anglického 

a českého znění nařízení EBA očividně zaměněn Evropský orgán pro bankovnictví 

za Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Z důvodu 

identické struktury nařízení popíšu základní rysy fungování ESAs na příkladu EBA 

a v následujících kapitolách týkajících se ESMA a EIOPA se omezím zejména 

na zdůraznění specifik těchto orgánů. 

Stejně jako její předchůdce CEBS sídlí EBA v Londýně, značným kvalitativním 

rozdílem oproti CEBS je však fakt, že EBA má právní subjektivitu a v členských 

zemích tak může například zcizovat majetek nebo se účastnit soudních řízení.35

Vzhledem k projevu vůle občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

v rámci referenda dne 23. června 2016 k opuštění Evropské unie se však EBA bude 

muset přesunout do jiného členského státu, podle některých médií je jedním 

z kandidátských měst i Praha.36

Nejprve je obecně vhodné se blíže zaměřit na cíle EBA vymezené jeho 

nařízením: „Cílem EBA je ochrana veřejných zájmů přispíváním ke krátkodobé, 

střednědobé a dlouhodobé stabilitě a účinnosti finančního systému v zájmu 

hospodářství Unie, jejích občanů a podniků. EBA přispívá k:

a) lepšímu fungování vnitřního trhu, včetně především důkladné, účinné a jednotné 

úrovně regulace a dohledu;

b) zajištění integrity, průhlednosti, účinnosti a řádného fungování finančních trhů,

c) posílení koordinace dohledu na mezinárodní úrovni,

d) předcházení regulatorní arbitráži a prosazování rovných podmínek hospodářské 

soutěže,

                                               
35 Článek 5 nařízení EBA
36

HOUSKOVÁ, Silvie. Praha se zapojila do soupeření po brexitu. Bojuje o úřad, který dohlíží na 

evropské banky. Hospodářské noviny [online]. 2016 [cit. 2016-09-30]. Dostupné z:

http://archiv.ihned.cz/c1-65424550-praha-bojuje-o -urad-ktery-dohlizi-na-evropske-banky. Výhodou v 

soutěži o sídlo EBA pro Prahu by mohl být fakt, že Česká republika stejně jako Spojené království není 

členskou zemí eurozóny a EBA je celounijní institucí, na rozdíl například od jednotného mechanismu 

dohledu.
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e) zajištění toho, aby čerpání úvěru a jiná rizika byla vhodně upravena a podléhala 

řádnému dohledu, a

f) posílení ochrany spotřebitelů.

… Při plnění úkolů, jež jsou mu svěřeny tímto nařízením, věnuje orgán pro bankovnictví 

zvláštní pozornost veškerým systémovým rizikům představovaným finančními 

institucemi, jejichž úpadek může ohrozit fungování finančního systému nebo reálné 

ekonomiky. A dále při plnění svých úkolů jedná EBA nezávisle a objektivně 

a ve výlučném zájmu Unie.”37 Výše uvedené cíle lze hierarchizovat tak, že primárním 

cílem je řádné fungování vnitřního trhu, přičemž zbývající cíle jsou spíše cíli 

zprostředkujícími.38

2.2.1. EBA jako regulatorní orgán

Jedním z nástrojů, který je využíván k dosažení zmíněného primárního cíle je 

tvorba tzv. jednotného souboru pravidel v oblasti finančního trhu (tzv. Single 

Rulebook). EBA má pak na starosti pravidla v oblasti bankovnictví. Cílem tohoto 

jednotného souboru pravidel je dále harmonizovat regulaci i dohledovou praxi mezi 

jednotlivými státy EU, slovy nařízení [EBA] přispívá: „k vytváření vysoce kvalitních 

společných norem a postupů regulace a dohledu”.39 Odůvodněnost tohoto přístupu 

spočívá v tom, že banky vyhledávající méně přísné regulatorní či dohledové podmínky 

v jednotlivých státech fungují často přeshraničně, typicky pomocí poboček, a v případě 

problémů se negativní dopad neomezuje pouze na jednu konkrétní zem, ale snadno 

se rozšiřuje i do ostatních zemí vnitřního trhu. V praxi vznikaly často problémy 

v případě nerovnoměrné aplikace směrnic napříč EU (na totéž bylo upozorňováno již 

v souvislosti s Lamfalussyho výbory). K dosažení onoho jednotného souboru pravidel 

má EBA v zásadě dva nástroje – může se výrazně podílet na podobě závazných 

technických norem a může vydávat nezávazné „soft-law” obecné pokyny (guidelines)

a doporučení.

Závazné technické normy jsou dvojího druhu. Zaprvé jde o regulační technické 

normy (regulatory technical standards, dále RTS) a zadruhé o prováděcí technické 

normy (implementing technical standards, ITS). Základ v primárním právu pro tyto 

akty lze pak nalézt v případě RTS v článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie 

                                               
37 Článek 1 nařízení EBA
38 LEVI, Luca Martino. The European Banking Authority: Legal Framework, Operations and Challenges 
Ahead. Tulane European & Civil Law Forum. 2013, 28, s. 51-101, s. 55.
39 Článek 5 odstavec 1 písmeno a) nařízení EBA
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(SFEU), ve kterém se hovoří o tzv. aktech v přenesené působnosti, a v případě ITS 

v článku 291 SFEU, který pojednává o tzv. prováděcích aktech. Oba tyto články jsou 

základem tzv. komitologie. RTS a ITS jsou tedy pouze podmnožinami aktů v přenesené 

působnosti, respektive prováděcích aktů, a jsou typické právě značným zapojením 

konkrétního Evropského orgánu dohledu. Pro to, aby mohly být zmíněné akty 

vydávány, musí existovat pro EBA a Komisi zmocnění v sekundárním právu. 

Pro příklad lze uvést například směrnici CRD IV40, kde lze na mnoha místech nalézt 

obdobná ustanovení jako je následující: „EBA vypracuje návrhy regulačních 

technických norem k upřesnění informací oznamovaných podle tohoto článku. 

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené 

v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.”

Následný proces přijímání RTS a ITS upravují články 10 a 15 nařízení o EBA.

Celý proces jejich přijímání je v zásadě velice podobný výše popsanému Lamfalussyho 

procesu a spočívá zejména v interakci EBA a Komise. V současné „úrovni 2 ” má 

primární iniciativu k předložení návrhu Komisi RTS či ITS EBA, který tak učiní 

po veřejné konzultaci a potenciální analýze nákladů a přínosů. Následně má Komise 

v různorodých lhůtách tři možnosti: i) návrh schválí, ii) návrh schválí pouze částečně či 

v pozměněném znění, jestliže to vyžadují zájmy Unie či iii) návrh neschválí a vrátí jej 

EBA. Po následných krocích je však vždy Komise tím orgánem, která závazné 

technické normy na závěr schvaluje. Komise má také možnost tyto akty přijmout, 

pokud EBA nekoná.41 RTS či ITS se přijímají ve formě nařízení či rozhodnutí 

a vyhlašují se v Úředním věstníku EU a taktéž vstupují v platnost dnem v nich 

uvedeným.42 Od této chvíle se stávají součástí národních právních řádů, jsou závazné 

a je zakázáno je do vnitrostátních právních řádů implementovat.43

Ve výše uvedeném procesu má tedy poslední slovo Evropská komise, nikoliv 

některý z ESAs. V literatuře se tak uvádí, že EBA má pouze kvazi-regulatorní a nikoliv 

plnou regulatorní pravomoc.44 Komise může navržené závazné technické normy 

                                               
40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o 
změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.
41 Článek 10, odstavec 2 a článek 15, odstavec 3 nařízení EBA
42 Článek 10, odstavec 4 a článek 15, odstavec 4 nařízení EBA
43 Evropský orgán pro bankovnictví [online]. [cit. 2016-04-08]. Dostupné z:
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook
44 LEVI, Luca Martino. The European Banking Authority: Legal Framework, Operations and Challenges 
Ahead. Tulane European & Civil Law Forum. 2013, 28, s. 51-101, s. 68.
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schválit pouze částečně nebo v pozměněném znění, jestliže to vyžadují zájmy Unie.45

Oproti tomu ustanovení recitálu nařízení zmiňují, že návrhy RTS ze strany EBA 

by měly být měněny jen za „velmi omezených a mimořádných okolností, jelikož orgán 

pro bankovnictví je tím, kdo je v úzkém kontaktu s finančními trhy a zná jejich 

každodenní fungování nejlépe. Návrhy RTS by měly být změněny, pokud by nebyly

v souladu s právem Unie, neodpovídaly zásadě proporcionality nebo by odporovaly 

základním zásadám vnitřního trhu finančních služeb…” a také na deklarovaný zájem 

Komise vycházet zpravidla z návrhů RTS od EBA.46 Podle těchto ustanovení by tak 

neměl 

ke změně RTS stačit pouze rozdílný názor na danou věc ze strany Komise.47 Avšak 

původní motivací pro přesun této pravomoci z Komise právě na specializovaný orgán 

byla snaha o odlehčení pracovní zátěže Komise, snaha o ještě vyšší stupeň odbornosti 

při zpracování závazných technických norem a také obavy z možné politizace Komise.48

Není úplně jisté, zda jsou v současném nastavení tyto problémy uspokojivě vyřešeny. 

V praxi se přitom skutečně stává, že Komise návrhy od ESAs vrací zpět

k přepracování.49 Na druhou stranu je zde dosaženo pravděpodobně maxima možného, 

neboť kompletní svěření pravomocí přijímat tyto normy ESAs není možné z toho 

důvodu, že jim takovou kompetenci nesvěřuje, na rozdíl od Komise, primární právo. 

Již stávající situace podle některých není s primárním právem zcela konformní (viz 

kapitola 4. 1.).

V celém procesu se také angažuje Rada a Evropský parlament. V první řadě jsou 

to tyto orgány, které přenášejí pravomoc přijímat závazné technické normy 

na Evropskou komisi a toto přenesení pravomoci mohou kdykoliv zrušit.50 Během 

samotného procesu musí být tyto instituce taktéž informovány. Velmi silnou pravomocí 

EP či Rady je také možnost v případě aktů v přenesené působnosti, které tedy formálně 

přijímají navrhovanou regulační technickou normu (RTS), vyslovit v dané lhůtě 

odůvodněné námitky proti závazné technické normě, načež tato norma nevstoupí 

                                               
45 Článek 10, odstavec 1, alinea 5 a 15, odstavec 1 nařízení EBA
46 Bod 23 a 24 recitálu nařízení EBA
47 LEVI, Luca Martino. The European Banking Authority: Legal Framework, Operations and Challenges 
Ahead. Tulane European & Civil Law Forum. 2013, 28, s. 51-101, s. 72.
48 LEVI, Luca Martino. The European Banking Authority: Legal Framework, Operations and Challenges 
Ahead. Tulane European & Civil Law Forum. 2013, 28, s. 51-101, s. 67.
49

Report from the Commsion to the European Parliament and the Council on the operation of the 
European Supervisory Authorities (ESAs) and the European System of Financial Supervision (ESFS) 
(COM(2014) 509 final) [online]. Evropská komise, 2014 [cit. 2016-10-01]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/committees/140808-esfs-review_en.pdf, s. 6.
50 Článek 10 a 11 nařízení EBA
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v platnost.51 To je rozdíl oproti prováděcím aktům, respektive prováděcích technických 

norem (ITS), kdy Rada ani EP tyto pravomoci nemá a zásadnější úlohu v jejich 

přijímání hraje Evropská komise. Tyto prováděcí akty by se však měly skutečně týkat 

pouze technických záležitostí.52

Druhou oblast regulatorních pravomocí EBA zdědil po svém předchůdci CEBS 

a tvoří ji soft-law normy – doporučení a obecné pokyny. Jejich cílem je „zavést 

jednotné, účinné a efektivní postupy dohledu v rámci ESFS a zajistit společné, důsledné 

a jednotné uplatňování práva Unie.”53 Mohou tedy fungovat jako určitá vodítka 

pro jednotnou aplikaci norem při výkonu dohledu příslušnými orgány. Tyto soft-law 

normy se nemusí vztahovat jen na dohledové orgány, ale i přímo na finanční instituce, 

přičemž podle nařízení oba tito adresáti „vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito normami 

řídili”.54 V českém kontextu se toto úsilí projevuje ze strany ČNB například v rámci 

vyhlášky ČNB 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev 

a obchodníků s cennými papíry, v rámci níž § 10 odst. 3 stanoví, že: „[povinná osoba 

vždy] dodržuje při své činnosti a zapracuje do vnitřních předpisů obecné pokyny 

Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského 

orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), Evropského orgánu 

dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), 

Společného výboru evropských orgánů dohledu a Evropské rady pro systémová rizika, 

ledaže by jejich konkrétní ustanovení bylo v rozporu s požadavky právních předpisů 

nebo umožňovalo obcházení jejich účelu.” Dodržování těchto soft-law norem je 

následně v případě dohledových orgánů kontrolováno pomocí postupu „comply or 

explain,” při němž se buď daný orgán danou normou řídí, v opačném případě informuje 

EBA o svých důvodech nerespektování normy. Pokud se těmito pravidly orgán neřídí, 

může tuto informaci EBA zveřejnit, popřípadě může zveřejnit i důvody tohoto orgánu. 

Jedná se tak spíše o „reputační” vynucovací nástroj. V případě finančních institucí je 

postup mírnější, tyto musí pouze podávat zprávu, zda se obecnými pokyny nebo 

doporučeními řídí.

                                               
51 Článek 13 nařízení EBA
52 MACHOVÁ, Soňa. Budoucnost dohledového uspořádání na trhu EU. Praha, 2013. Disertační práce. 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra světové ekonomiky, s. 36.
53 Článek 16 odstavec 1 nařízení EBA
54 Článek 16 odstavec 3 nařízení EBA
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2.2.2. EBA jako dohledový orgán

Výše zmíněné odstavce se soustředily zejména na regulatorní činnost EBA, 

nicméně ten má přirozeně jako Evropský orgán dohledu i další dohledové pravomoci.

Přesto je však nutné připomenout, že naprostá většina dohledových činností leží 

na národních orgánech dohledu. Osobně bych rozdělil dohledové pravomoci EBA 

na přímé a nepřímé. Jak bylo zmíněno výše, nakonec je přímých pravomocí, které 

by umožnily Evropským orgánům dohledu svými rozhodnutími přímo zavazovat 

dohledové orgány či tržní subjekty, oproti Larosiérově zprávě spíše méně. Jedná 

se v zásadě o čtyři následující možnosti (další možnosti pak mohou vyplývat z jiných 

zvláštních unijních právních aktů). 

Zaprvé, jestliže národní dohledový orgán uplatňuje konkrétně vymezené unijní 

akty, včetně souvisejících závazných technických norem, způsobem, který se jeví jako 

porušení práva Unie – například nezajistí, aby tržní subjekt plnil požadavky stanovené 

zmíněnými akty – může EBA provádět šetření daného porušování či neuplatňování 

unijního práva, při kterém má národní orgán poskytnout EBA veškeré potřebné 

informace. Poté může v dané lhůtě EBA vydat dohledovému orgánu (individuální) 

doporučení, ve kterém stanoví opatření nutná pro zajištění souladu s unijním právem. 

V nařízení je používáno stejné označení doporučení jako v případě soft-law 

všeobecného regulatorního doporučení, což nepovažuji za dobré řešení. Vhodnější 

by mohl být termín jako je pokyn či instrukce, ostatně tyto pojmy jsou pro relativně 

obdobné akty využívány i v nařízení o jednotném mechanismu dohledu (viz kapitola 

3.2.). Pokud však národní orgán soulad nezajistí, může Komise vydat formální 

stanovisko, které opět požaduje přijetí nezbytných opatření. Následně, pokud národní 

orgán opět nesplní podmínky uvedené ve formálním stanovisku EK a „je-li nutné včas 

napravit tento nesoulad, aby byly zachovány nebo obnoveny neutrální podmínky 

pro hospodářskou soutěž na trhu nebo aby se zajistilo řádné fungování a integrita 

finančního systému, může orgán pro bankovnictví v případě, že se příslušné požadavky 

konkrétních unijních aktů přímo vztahují na finanční instituce, přijmout individuální 

rozhodnutí určené finanční instituci, v němž bude vyžadovat přijetí nezbytných opatření 

ke splnění jejích povinností podle práva Unie, včetně případného ukončení konkrétního 

jednání.” Tato rozhodnutí EBA poté mají přednost před předchozími rozhodnutími 

přijatými národními orgány v této záležitosti.55 Vedle zmíněného postupu může Komise 

                                               
55 Postup podle článku 17 nařízení EBA
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využít standardního postupu vynucení dodržování unijního práva podle článku 258 

Smlouvy o fungování EU, včetně potenciálního využití předběžných opatření, která 

upravuje jednací řád Soudního dvora EU.

Ač jsem tento postup zařadil mezi přímé dohledové pravomoci EBA, opět je 

patrné, že nutnou podmínkou je navíc formální stanovisko Komise, které však 

doporučení EBA zohledňuje. Hlavní problém výše uvedeného postupu je dle mého 

názoru jeho zdlouhavost. Teoreticky při maximálním možném využití všech lhůt 

a předpokladu, že šetření problematického jednání národního orgánu začne po dvou 

týdnech od počátku jeho porušování, může být individuální rozhodnutí finanční instituci 

vydáno až cca po pěti měsících, což je při ohrožení integrity finančního systému dlouhá 

doba. 

Zadruhé může dojít k vydávání individuálních rozhodnutí v mimořádných 

situacích. Zde se má na mysli zejména silně hospodářsky nepříznivý stav. V tomto 

případě může pouze Rada rozhodnout, že taková mimořádná situace nastala. Až v tomto 

případě „a za výjimečných okolností v případě, že jsou nutná koordinovaná opatření 

ze strany vnitrostátních orgánů v zájmu řešení nepříznivého vývoje, který by mohl 

v Unii vážně ohrozit řádné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého 

finančního systému nebo jeho části, může orgán pro bankovnictví přijímat individuální 

rozhodnutí, která budou po příslušných orgánech vyžadovat přijetí nezbytných opatření

…” Pokud tato individuální rozhodnutí určená národním dohledovým orgánům nejsou 

naplněna, může za okolností obdobných prvnímu případu EBA přijmout individuální 

rozhodnutí určené finanční instituci.56 Otázkou je i zde opět akceschopnost popsaného 

procesu. Než totiž vůbec může dojít k vydání individuálního rozhodnutí závazného 

pro tržní subjekt, musí být splněno celkem pět podmínek: i) je rozhodnuto o mimořádné 

situaci, ii) existuje nepříznivý vývoj, který by mohl v Unii vážně ohrozit řádné 

fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému nebo 

jeho části, iii) jsou zde výjimečné okolností v případě, že jsou nutná koordinovaná 

opatření ze strany vnitrostátních orgánů, iv) příslušný národní orgán nevyhoví 

individuálnímu rozhodnutí ve lhůtě stanovené v rozhodnutí a v) je naléhavě zapotřebí 

náprava v zájmu obnovy řádného fungování a integrity finančních trhů nebo stability 

                                               
56 Postup podle článku 18 nařízení EBA
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celého finančního systému Unie nebo jeho části. V odborné literatuře je také například 

kritizováno, že jediným orgánem, který může vyhlásit mimořádnou situaci, je Rada.57

Poslední, třetí možností, kdy může EBA vydávat závazná rozhodnutí, se týká 

urovnávání sporů mezi příslušnými orgány, které se týkají přeshraničních situací. 

V těchto případech se může jeden či více národních orgánů při nesouhlasu s postupem, 

nečinností či obsahem opatření jiného národního dohledu obrátit na EBA. Následně 

se EBA snaží jako zprostředkovatel dosáhnout dohody a smírného řešení mezi 

národními orgány. Pokud se však národní orgány nedohodnou, může EBA „přijmout 

rozhodnutí požadující, aby „dotčené příslušné orgány za účelem urovnání dané 

záležitosti přijaly konkrétní opatření nebo se zdržely jednání, přičemž toto rozhodnutí 

bude mít pro tyto příslušné orgány závazné účinky, tak aby bylo zajištěno dodržování 

práva Unie.” Obdobně jako v druhé, výše zmíněné přímé pravomoci, může EBA poté, 

pokud není rozhodnutí zohledněno, vydat i individuální závazné rozhodnutí vůči 

konkrétní finanční instituci.58 Individuální rozhodnutí podle druhé a třetí pravomoci 

navíc nesmí zasahovat do fiskálních pravomocí (fiscal responsibilities) členských 

států.59 Pokud tomu tak je, může být rozhodnutí EBA pozastaveno. Výklad sousloví 

„fiskální pravomoci” může podle mého být problematický – v obou případech si lze 

představit situaci, kdy národní dohledový orgán nekoná, na což by individuální 

rozhodnutí reagovalo pokynem ke konání. Takové konání by však mohlo být jistě 

spojeno s vyššími výdaji dohledového orgánu, například na personální zajištění 

požadavků vyplývajících z rozhodnutí, což by mohlo narazit na onu fiskální klauzuli.

Kapitola V nařízení EBA také upravuje možnost využití opravných prostředků 

proti výše uvedeným rozhodnutím. Aktivně legitimována je osoba, vůči které je 

rozhodnutí vydáno, či osoba, jíž se rozhodnutí bezprostředně a přímo dotýká, k odvolání 

k Odvolacímu senátu EBA. Ten může původní rozhodnutí potvrdit či postoupit věc 

příslušnému orgánu EBA, který je následně vázán názorem odvolacího senátu. Myslím, 

že v tomto případě by opět v překladu odpovídalo lépe anglickému remit spíše sloveso 

vrátit než postoupit, neboť sloveso postoupit je v českém právním řádu spojeno 

standardně v rámci opravných prostředků se zcela odlišným úkonem. Odvolání nemá 

odkladný účinek, což považuji za správné, neboť se tím neoddaluje účinnost již tak 

poměrně zdlouhavě vydávaného prvoinstančního rozhodnutí. Proti odvolacímu 

                                               
57 VAN ROOSEBEKE, Bert, BARAN, Anne Kathrin. Twelve recommendations for the ESA review. Law 
and Financial Markets Review. 2015, Vol. 9, No. 2, s. 120-129, s. 123.
58 Postup podle článku 19 nařízení EBA
59 Článek 38 nařízení EBA 
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rozhodnutí či proti rozhodnutí, které odvoláním napadnout nelze, je možné podat 

standardní žalobu proti rozhodnutí u Soudního dvora EU.60

Nutné je také zmínit dohledovou pravomoc EBA: „dočasně zakázat nebo omezit 

některé finanční činnosti, které ohrožují řádné fungování a integritu finančních trhů 

nebo stabilitu celého finančního systému Unie nebo jeho části, v případech 

a za podmínek stanovených ve zvláštních legislativních aktech či v případě mimořádné 

situace dle čl. 18 nařízení.”61 V českém právu bych takový zakazující či omezující akt 

přirovnal pravděpodobně k opatření obecné povahy, neboť se netýká pouze jednotlivé 

osoby. Jedná se však vzhledem k právnímu základu o nestandardně rozsáhlou 

pravomoc, jejíž kritikou se zabývá i kapitola 4.1.

Poslední zmíněná přímá pravomoc ohledně závazného řešení sporů mezi 

národními orgány dohledu úzce souvisí s některými dalšími nepřímými pravomocemi. 

Obecně je dohled nad přeshraničně působícími bankami v EU založen na směrnici 

2006/48/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu.62 Mezi její 

zásady patří zásada jednotného evropského povolení pro banky v rámci EU, zásada 

vzájemného uznávání a zásada výkonu obezřetnostního dohledu domovským orgánem. 

Právě nad přeshraničně působícími celky, kdy v rámci jednoho či více členských států 

EU působí mateřská instituce pomocí poboček (koncept „branchingu”), dohlíží 

takzvaná kolegia orgánů dohledu. Tato kolegia jsou složena ze zástupců domovských 

a hostitelských dohledových orgánů.

Právě činnost kolegií orgánů dohledu má různými způsoby podporovat EBA. 

Například může shromažďovat a sdílet informace s cílem usnadnit práci kolegií, 

účastnit se činností kolegií dohled, včetně kontrol na místě a má také možnosti vydávat 

závazné technické normy „k zajištění jednotných podmínek uplatňování ustanovení 

týkajících se operativní činnosti kolegií orgánů dohledu” či nezávazné akty „s cílem 

podpořit sbližování fungování dohledu a osvědčené postupy, jež byly přijaty kolegii 

orgánů dohledu.”63 Dále EBA podporuje delegování úkolů a povinností mezi národními 

orgány dohledu. Při delegování povinností dochází k „předání” pravomoci národního 

orgánu na jiný národní orgán či na EBA na základě dohody na základě zásady, že 

dohledem je pověřen orgán, který může v dané věci přijmout opatření nejsnadněji 

                                               
60 Článek 60 a 61 nařízení EBA
61 Článek 9 odstavec 5 nařízení EBA
62 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o jejím výkonu
63 Článek 21 nařízení EBA
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(například z důvodu úspor z rozsahu, jednotnosti dohledu nad skupinami či využití 

odborných znalostí vnitrostátních orgánů).64 EBA by se také měl různými prostředky 

zasazovat o budování společné unijní kultury dohledu a plnit obecnou funkci 

koordinátora.65 Mezi další nepřímou pravomoc patří srovnávací hodnocení činnosti 

příslušných národních dohledových orgánů.66 Tato srovnávací hodnocení se zaměřují 

na zdroje, řízení, uplatňování práva EU a také na osvědčené postupy vyvinuté těmito 

orgány, jejichž přijetí může být přínosem pro jiné příslušné orgány.

Mediálně známá je i možnost orgánu EBA provádět zátěžové (stress) testy 

evropských bank.67 Tyto testy mají dva základní cíle – jednak donutit banky k posílení 

jejich kapitalizace tak, aby prošly testy a zadruhé zvýšením informovanosti o skutečném 

stavu bank zvýšit důvěru v bankovní sektor. Tyto testy byly provedeny prakticky ihned 

po zřízení orgánu EBA v roce 2011, vymohly se však kritiku za příliš měkce nastavený 

fiktivní nepříznivý scénář s podezřením, že tyto testy již předem „neměly vyjít špatně”, 

aby nebyla zhoršena v té době již poměrně špatná situace na finančních trzích.68

2.2.3. Organizační struktura EBA

Co se týče organizace, ta je vymezena v Kapitole III nařízení EBA. Struktura 

sestává z Rady orgánů dohledu, která je vrcholným orgánem a může zřizovat další 

vnitřní výbory a odborné skupiny, dále z výkonné Správní rady, jenž je tvořena 

předsedou, který zastupuje EBA navenek a dalšími šesti členy Rady orgánů dohledu. 

Posledním důležitým orgánem je Výkonný ředitel, který zejména řídí EBA a připravuje 

činnost správní rady. 

Na všechny výše zmíněné orgány či jejich členy je kladen požadavek 

nezávislého výkonu jejich mandátu. Tento požadavek je podle mého názoru silně 

problematický u členů Rady orgánů dohledu. Ta se mimo jiné skládá z vedoucích 

představitelů vnitrostátních orgánů členských států odpovědných za dohled 

nad úvěrovými institucemi. Tito členové by měli jednat: „nezávisle a objektivně 

ve výlučném zájmu Unie jako celku a nevyžadují ani nepřijímají pokyny od orgánů 

či institucí Unie, vlád členských států ani od jiných veřejných či soukromých subjektů. 

Členské státy, orgány či instituce Unie ani žádný jiný veřejný či soukromý subjekt 

                                               
64 Článek 28 nařízení EBA ve spojení s bodem 39 recitálu nařízení EBA.
65 Článek 29 a 31 nařízení EBA
66 Článek 30 nařízení EBA
67 Článek 21 odstavec 2 písmeno b a článek 32 nařízení EBA 
68 LEVI, Luca Martino. The European Banking Authority: Legal Framework, Operations and Challenges 
Ahead. Tulane European & Civil Law Forum. 2013, 28, s. 51-101, s. 86.
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se nesmí snažit ovlivňovat členy rady orgánů dohledu při plnění jejich úkolů.”69

V případě České republiky je zástupcem ředitel Sekce dohledu nad finančním trhem 

České národní banky. Nedovedu si však představit, že by v praxi tento zástupce v rámci 

Rady orgánů dohledu nepřihlížel k zájmům ČR, respektive specifikům českého 

bankovního sektoru, kdy je to právě tento zaměstnanec, který nese vůči Bankovní radě 

ČNB (personální a pracovněprávní) odpovědnost za správné fungování dohledu 

nad českým bankovnictvím. Navíc ze samotného názvu Rady orgánů dohledu (Board of 

supervisors) plyne, že jde o orgán, kde jsou zastoupeny národní orgány dohledu 

prostřednictvím vedoucího představitele a že tak nejde o jakousi skupinu osob, které 

by byly při jednání v rámci EBA zcela odtrženy od jejího reálného fungování, ale jde 

o reprezentanty národních dohledových orgánů.

2.3. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 

pojištění (EIOPA)

Jak bylo zmíněno výše, všechna nařízení týkající se ESAs jsou prakticky 

identická a výše uvedené fungování EBA lze ve většině otázek vztáhnout i na zbývající 

dva dohledové orgány. Co se týče EIOPA, materiálně se zabývá zejména prací 

související s tzv. směrnicí Solventnost II70, která se týká pojišťovnictví a zajišťovnictví, 

a připravovanou směrnicí IORP71 (Institutions for Occupational Retirement Provision), 

která se týká regulace institucí poskytujících zaměstnanecké penzijní pojištění. EIOPA 

tak má na starosti na rozdíl od obou dalších evropských orgánů dohledu dvě poměrně 

odlišné oblasti finančního systému. Právě odkládaná Solventnost II, která nabyla 

účinnosti teprve 1. 1. 2016, má za cíl vytvořit evropský rámec dohledu v pojišťovnictví

a podle jejího fungování v praxi půjde zhodnotit i fungování EIOPA. Rozdílem také je, 

že EIOPA sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. I v tomto případě je za ČR zástupcem 

v Radě orgánů dohledu ředitel Sekce dohledu nad finančním trhem.

                                               
69 Článek 42 nařízení EBA
70 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k 
pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
71 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního 
pojištění a dohledu nad nimi (přepracované znění) /* COM/2014/0167 final - 2014/0091 (COD) */
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2.4. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

ESMA, sídlící v Paříži, má oproti EBA i EIOPA nejrozsáhlejší pravomoci, které 

se týkají ratingových agentur a registrů obchodních údajů72 působících v Evropské unii. 

Vůči nim může vykonávat dohled přímo a nikoliv pouze závazně či nezávazně působit 

na národní orgány dohledu a v tomto směru tak naplňuje původní odvážné návrhy 

Larosiérovy zprávy a je skutečně zejména dohledovým orgánem. Tyto pravomoci 

nejsou zakotveny přímo v nařízení o ESMA, ale v novelizovaném nařízení 

o ratingových agenturách.73 ESMA je také jediným orgánem, který neprováděl ještě 

žádné stress testy, nicméně v dubnu 2016 vyhlásil přípravu na provedení zátěžových 

testů tzv. centrálních protistran (central counterparties, CCP).74 Dále stanoví některé 

důležité úkoly ESMA např. směrnice MiFID II75 či nařízení MiFIR76. V rámci ESMA je 

také Česká národní banka rozdílně zastoupena v Radě orgánů dohledu prostřednictvím 

ředitele Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu. Tento rozdíl 

vyplývá z historické integrace dohledu v ČR v rámci ČNB v roce 2006, kdy se fakticky 

Komise pro cenné papíry proměnila v samostatnou sekci regulace a dohledu 

nad kapitálovým trhem, jejímž ředitelem se stal předseda zrušené Komise pro cenné 

papíry.

2.5. Evropská rada pro systémová rizika (ESRB)

Evropská rada pro systémová rizika by měla plnit hlavní funkci ESFS v oblasti 

makroobezřetnostního dohledu. Úkolem ESRB by mělo být: „sledování a hodnocení 

systémového rizika za běžných podmínek s cílem snížit riziko, že dojde k selhání 

systémových segmentů, a zvýšit odolnost finančního systému vůči otřesům.”77

V pokrizovém období byl pojem systémového rizika používán poměrně často. Obecně 

bylo poukazováno na to, že pouhý mikroobezřetnostní přístup, tedy přístup zkoumající 

odděleně jednotlivé finanční instituce a jejich plnění regulatorních požadavků, není 

                                               
72 Registry obchodních údajů (trade repositories) zejména shromažďují a zveřejňují informace o 
obchodech s deriváty.
73 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových 
agenturách
74 ESMA announces EU-wide stress tests for CCPs [online]. 2016 [cit. 2016-04-17]. Dostupné z:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-625_esma_announces_eu-
wide_stress_tests_for_ccps_1.pdf
75 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních
nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU
76 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních 
nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012
77 Bod 10 recitálu nařízení ESRB



26

dostačující. Ačkoliv se jednotlivé instituce zdají být v pořádku, mohou být například 

angažovány v příliš podobném segmentu, případně se může na trhu vytvářet například 

cenová spekulační bublina na trhu aktiv (např. cenných papírů či nemovitostí). 

Poté může výkyv v reálné ekonomice najednou zasáhnout celou řadu finančních 

institucí najednou. Příkladem může být rapidně rostoucí podíl úvěrů v selhání v případě 

propadu cen nemovitostí či depreciace domácí měny – obliba využívání úvěrů v cizích 

měnách, zejména švýcarském franku, byla typická například pro Maďarsko či Polsko. 

Definici systémového rizika obsahuje i samostatné nařízení ESRB: „… narušení 

kontinuity finančního systému, které může mít závažné negativní dopady na vnitřní trh 

a reálnou ekonomiku. Všechny typy finančních zprostředkovatelů, trhů a infrastruktury 

mohou mít do určité míry systémový význam.”78 Právě tomuto riziku se ESRB v rámci 

EU snaží předcházet. 

ESRB se odlišuje od výše popsaných ESAs tím, že nemá právní subjektivitu a je 

de-facto propojena s Evropskou centrální bankou, která ji poskytuje veškeré 

administrativní zázemí. Slabší institucionální postavení je také spojeno se slabšími 

pravomocemi. ESRB má k dosahování svých cílů pouze dva nezávazné právní nástroje. 

Prvním z nich je tzv. varování, které poskytuje ESRB, jsou-li zjištěna významná rizika, 

pokud jde o dosažení cíle ESRB. Toto varování může být obecné či konkrétní, 

v takovém případě je určeno Unii jako celku, jednomu či více členským státům 

či jednomu nebo více evropským orgánům dohledu či národním orgánům dohledu. 

Doporučení je silnějším nástrojem, obsahuje přímo návrh přijetí určitého nápravného 

opatření a lhůtu stanovenou pro politickou reakci. Tato reakce je založena 

na již zmiňovaném principu „comply or explain.” V případě doporučení či varování 

může Generální rada rozhodnout, že by tato měla být zveřejněna. To je nejsilnější 

„reputační” nástroj, kterým ESRB disponuje.79 I přesto, že má ESRB k dispozici pouze 

soft-law právní nástroje, nevylučuje to podle některých automaticky její fungování. 

Nutností však je prokázání vysoké odbornosti a vrcholný výzkum a vývoj ex-ante 

indikátorů systémového rizika v evropském prostředí.80 Varování mohou například 

upozorňovat na kumulaci rizik v sektoru rezidenčních či komerčních nemovitostí.

                                               
78 Článek 2 písmeno c) nařízení ESRB
79 Článek 16-18 nařízení ESRB
80 ALEXANDER, Kern, FERRAN, Eilis. Can Soft Law Bodies be Effective? Soft Systemic Risk 
Oversight Bodies and the Special Case of the European Systemic Risk Board. Legal Studies Research 
Paper Series. 2011, 36, s. 1 -34.
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Co se týče struktury, ESRB dominuje Generální rada, která se skládá z několika

desítek členů. Hlavními členy s hlasovacími právy jsou zejména guvernéři národních 

centrálních bank, prezident a viceprezident ECB, člen Komise, předsedové ESAs a také 

předseda a místopředseda poradního vědeckého výboru ESRB a předseda poradního 

technického výboru.81 Předsedou ESRB je prezident Evropské centrální banky – ten 

se měl stát v prvních letech fungování ESRB zárukou její důvěryhodnosti.82 Podle 

některých názorů je však takto početná Generální rada málo akceschopná a ESRB 

připomíná spíše „koordinační mechanismus centrálních bankéřů.”83 Celková silná 

propojenost ESRB s Evropskou centrální bankou také není zcela vhodná, neboť 

monetární politika a makroobezřetnostní politika mohou mít odlišné cíle a výstupy 

ESRB tak mohou být ovlivněny či upozaděny (více se tomuto vztahu věnuje kapitola 

4.2.).

Od srpna do října 2016 také probíhá veřejná konzultace Evropské komise 

k revizi makroobezřetnostního rámce v Evropské unii, z níž pravděpodobně vzejdou 

nové legislativní návrhy v této oblasti, nelze vyloučit ani podstatné změny v organizaci 

a fungování ESRB.

                                               
81 Článek 6 odstavec 1 nařízení ESRB
82 Bod 10 recitálu nařízení ESRB
83 HAAR, Brigitte. Organizing Regional Systems: The EU Example. In: MOLONEY, Niamh, Eilís 
FERRAN a Jennifer PAYNE (eds.). The Oxford Handbook of Financial Regulation. Oxford (Velká 
Británie): Oxford University Press, 2015, s. 157-188. ISBN 978-0 -19-968720-6, s. 178.
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3. Jednotný mechanismus dohledu (SSM)

Jak bylo již uvedeno výše, nejlépe úvodní definici dohledu odpovídá z nově 

vytvořených institucí v rámci EU jednotný mechanismus dohledu (Single Supervisory 

Mechanism, SSM)84. SSM je vymezeno jako „systém finančního dohledu, který tvoří 

ECB a vnitrostátní příslušné orgány zúčastněných členských států, jak je uvedeno 

v článku 6 tohoto nařízení”.85 Ten však nedohlíží na celý finanční systém v EU, 

ale pouze na vybrané úvěrové instituce v rámci 19 členských států, které vstoupily 

do třetí fáze Hospodářské a měnové unie, jednoduše řečeno v rámci členských zemí 

eurozóny.

Jednotný mechanismus dohledu byl založen nařízením, za jehož právní základ 

byl zvolen speciální článek 127 odst. 6 SFEU. Z jeho využití vyplývají tři závěry –

zaprvé je spojen se zvláštním legislativním postupem, když bylo k přijetí nařízení 

potřeba jednomyslné rozhodnutí Rady, přičemž Evropský parlament plnil pouze 

konzultační roli. Zadruhé tento článek SFEU výslovně umožnuje svěřit úkoly týkající 

se obezřetnostního dohledu pouze Evropské centrální bance, a nebylo tedy možné 

vytvořit novou agenturu (orgán) jako v případě ESAs (proto se také někdy používá 

zkratka SSM/ECB). Evropská centrální banka vykonává úkoly jí svěřené nařízením 

od 4. listopadu 2014.86 Zatřetí tento článek SFEU explicitně zakazuje, aby byl na jeho 

základě unifikován dohled nad pojišťovacími podniky. Pokud by tak měl vzniknout 

analogický systém k SSM i v rámci pojišťovnictví, nemohl by být spojen s SSM.

Jednotný mechanismus dohledu je prvním blokem projektu tzv. bankovní unie. 

Druhým blokem je jednotný resoluční mechanismus (SRM), který zajišťuje jednotný 

postup řešení úpadků bank, které byly dohlíženy právě v rámci SSM. Třetím blokem je 

pak vytvoření Evropského systému pojištění vkladů (EDIS), který by měl ve finální fázi 

nahradit národní fondy pojištění vkladů a vyplácet pojištěné vklady v případě resoluce 

či insolvence úvěrové instituce opět v rámci eurozóny. Celá bankovní unie by se měla 

opírat u již výše zmíněnou jednotnou finanční legislativu (Single Rulebook).87

                                               
84 Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují 
zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi 
(dále jen „nařízení SSM”)
85 Článek 2 odstavec 9 nařízení SSM
86 Článek 33 odstavec 2 nařízení SSM
87 Banking union [online]. 2016 [cit. 2016-10-03]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/finance/general-
policy/banking-union/index_en.htm
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Motivací pro vznik SSM byla opět nedávná krize a v ní vypozorované 

skutečnosti. Již výše byl zmíněn problém s roztříštěnou právní úpravou a nestejnou 

implementací evropských směrnic. Avšak i při jednotné úpravě formou nařízení stále 

zůstával nejednotný aplikační proces ze strany národních dohledových orgánů. To je 

řešeno jednak ze strany ESAs prostřednictvím jejich závazných technických norem, 

doporučení a obecných pokynů, v případě eurozóny je postoupeno ještě dále 

prostřednictvím SSM. Evropská centrální banka v rámci krize upozorňovala, že 

nejednotné dohledové rámce ve členských státech a situace bankovních sektorů vedou

mimo jiné k různým úrokovým mírám v eurozóně, což znesnadňuje výkon jednotné 

monetární politiky. Dále bylo potřeba zvýšit důvěryhodnost finančního sektoru v EU 

a snažit se rozetnout bludný kruh (vicious circle, doom loop) mezi státy a bankami. 

V něm totiž krachující banky často vyhledávaly pomoc od státu, jehož fiskální pozice 

se tím zhoršovala, zhoršoval se i jeho kreditní rating, což zvedalo i úrokové sazby nově 

vydávaných státních dluhopisů. Ty však byly spojené s větším rizikem i pro nakupující 

banky, což vedlo ke zvyšování kapitálových požadavků na jejich krytí a omezení 

úvěrové aktivity v reálné ekonomice. SSM společně se SRM tak mají být reakcí

na známé rčení, že evropské banky jsou „evropské při své aktivitě, ale národní při svém 

konci”, neboli jejich soukromé zadlužení se snadno stává prostřednictvím státní pomoci 

zadlužením státu (daňových poplatníků). Zostřený jednotný dohled a unifikovaná 

resoluční pravidla by tuto praxi měla ukončit. Přesto však výše uvedené neznamená, že 

by v bankovnictví v eurozóně neexistovaly žádné další rozdíly, ty vyplývají z různých 

neunifikovaných oblastí, jako je právo obchodních korporací, bankovní právo, smluvní 

právo či daňové právo.88

3.1. Působnost nařízení SSM

Jak bylo uvedeno výše, SSM dohlíží jen na vybrané (podstatné) úvěrové 

instituce89 v zemích eurozóny. Tyto země jsou označovány jako zúčastněné. Pro státy 

eurozóny je členství v SSM povinné, ostatní členské státy se mohou po splnění 

vymezených podmínek k SSM také připojit.90 V zúčastněných zemích jsou pak 

dohlíženy následující instituce:91

                                               
88 WYMEERSCH, Eddy. The single supervisory mechanism or “SSM”, part one of the Banking Union. 
Working Paper Research. National Bank of Belgium. 255, 2014, s. 1 -80.
89 Nařízení SSM sice používá termín úvěrové instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení CRR, nicméně 
drtivou většinou jde o banky a často je tak pojem bank používán namísto termínu úvěrových institucí
90 Takový případ však prozatím nenastal. Nicméně podle médií již o připojení k SSM jedná Rumunsko. 
Viz Romania to join ECB’s Single Supervisory Mechanism next year [online]. 2016 [cit. 2016-10-03]. 
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a) instituce, jejichž celková hodnota aktiv překračuje 30 miliard EUR

b) poměr celkových aktiv vůči HDP státu, kde je usazena, překračuje 20 % 

a zároveň aktiva dosahují výše alespoň 5 miliard EUR

c) instituce, která bez ohledu na body a) a b) patří mezi 3 nejvýznamnější 

úvěrové instituce v zúčastněném členském státu

d) vždy také instituce, které získávají přímou finanční pomoc z Evropského 

stabilizačního mechanismu či Evropského nástroje finanční stability

e) navíc může ECB z vlastního podnětu deklarovat jakoukoliv úvěrovou 

instituci v zúčastněném členském státu s přeshraničním působením za 

instituci s podstatným významem a dohled nad ní si tak atrahovat

Do výše uvedeného výčtu spadá většina bank v eurozóně. Nad těmi zbývajícími, 

které jsou označovány jako méně významné, stále dohlíží národní orgány dohledu, 

i když ani v tomto případě není dohled zcela v jejich kompetenci, ale SSM bude mít 

možnost ovlivňovat dohled prostřednictvím nařízení, obecných zásad či obecných 

pokynů, může chtít i plnění určitého dohledového rámce pro určité úkoly, SSM může 

vyžadovat i konkrétní zprávy o plnění dohledu apod.92 SSM má vždy možnost si dohled 

nad danou bankou atrahovat. Je však nutné podotknout, že se výše uvedené členění 

nevztahuje na vydávání a odebírání bankovních licencí, neboť ty vydává pouze SSM 

bez ohledu na velikost a významnost banky.93 Žádné nevýznamné banky se také 

nemohou samy „přihlásit”, aby byly dohlíženy v režimu SSM, neboť o atrakci

rozhoduje jen ECB. 

3.2. Relevantní právo v rámci výkonu dohledu

Z úvodní definice dohledu je patrné, že jeho základem je kontrola dodržování 

povinností, které vyplývají z relevantních právních norem. Tato činnost je relativně 

snadno představitelná při dohledu na národní úrovni, například ČNB musí aplikovat 

české i evropské právo, v rámci českého samozřejmě i dbát na stejnou interpretaci 

                                                                                                                                         
Dostupné z: http://www.business-review.eu/featured/romania-to-join-ecbs-single-supervisory-
mechanism-next-year-66202
91 Článek 6 nařízení SSM
92 Článek 6 nařízení SSM
93 WITTE, Andreas. The Application of National Banking Supervision Law by the ECB: Three Parallel 
Modes of Executing EU Law?’. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2014, 21, s. 89–
109, s. 94.
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norem s ohledem zejména na zásady správního práva. Proti rozhodnutím ČNB je pak 

možné podat rozklad, případně se domáhat přezkumu v rámci správního soudnictví. 

Celá situace je však komplikovanější při výkonu dohledu ze strany SSM. Podle 

Witteho lze rozdělit výkon dohledu podle konkrétního práva v zásadě do 3 kategorií:

i) První a nejjednodušší situací je ta, kdy přímo nařízení SSM umožňuje SSM vydávat 

určitá rozhodnutí vůči konkrétním bankám. Typický je článek 16 nařízení SSM, který 

uděluje SSM například pravomoc požadovat od institucí, aby držely kapitál nad rámec 

jinde stanovených kapitálových požadavků, požadovat posílení vnitřních systému 

či procesů, požadovat po institucích určitý systém tvorby opravných položek v rámci 

účetnictví apod. Soudní přezkum takového rozhodnutí je možný u Soudního dvora EU 

podle čl. 267 SFEU.

ii) SSM může formou závazných pokynů (instrukcí) po národních orgánech dohledu 

požadovat určité konkrétní chování. Tyto instrukce se podobají již výše zmíněným 

(individuálním) doporučením vůči dohledovým orgánům ze strany EBA. Tento druhý 

způsob směřuje na situace, kdy by SSM rád využil dohledový nástroj, který má národní 

dohledový orgán svěřen vnitrostátním právem, které je typicky transpozicí určité 

evropské směrnice. V první fázi je tedy vydán ze strany SSM závazný pokyn a na jeho 

základě dohledový orgán vydá (národní) správní akt podle vnitrostátního práva. 

Povinnost řídit se pokyny SSM zakotvuje článek 6 odst. 3 či článek 9 odst. 1 nařízení 

SSM v souvislosti se zajišťováním dodržování povinností ohledně kapitálových 

požadavků, požadavků na likviditu, sekuritizaci či velikost expozic. Přezkum 

vnitrostátního právního aktu se pak řídí vnitrostátní úpravou, avšak onen národní 

dohledový orgán se může s žádostí o soudní přezkum legality pokynu obrátit na Soudní 

dvůr EU, opět podle čl. 267 SFEU.

iii) Třetí kategorie, která určuje, jaké právo SSM při výkonu dohledu použije, je 

v oblasti evropského práva nejméně obvyklou a zakotvuje ji článek 4 odst. 3 nařízení 

SSM: „Pro účely plnění úkolů jí svěřených tímto nařízením (…) uplatňuje ECB všechny 

příslušné právní předpisy Unie a, pokud jsou těmito právními předpisy Unie směrnice, 

také vnitrostátní právní předpisy provádějící tyto směrnice.” V tomto případě tedy SSM 

může aplikovat přímo vnitrostátní právo, které provádí evropské směrnice. 

To s sebou však nese značné komplikace, neboť transpozice evropských směrnic 

je přirozeně plně v kompetenci členského státu. V extrémním případě tak může být 

jedno ustanovení ze směrnice transponováno 19 různými způsoby v zúčastněných 
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členských státech a SSM by měl takovou vnitrostátní úpravu znát a systematicky 

správně ji aplikovat. Přímo místopředsedkyně Rady dohledu SSM uvádí, že to vede 

k situacím, kdy jsou stejné situace posuzovány v rámci SSM v různých státech 

odlišně.94 Sama Evropská centrální banka se ostatně k tomuto problému vyjádřila již 

ve svém Stanovisku CON/2015/31 k implementaci směrnice Evropského parlamentu 

a Rady ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 

krize úvěrových institucí a investičních podniků 2014/59/EU (známá jako směrnice 

BRRD) do německého právního řádu.95 V tomto případě Spolková republika Německo

některá ustanovení ze směrnice CRD IV a BRRD implementovala do svého právního 

řádu i prostřednictvím „administrative guidelines”, které musí německý dohledový 

orgán aplikovat a účinnými se stávají prostřednictvím vydaných správních rozhodnutí.

ECB se však ve svém stanovisku postavila striktně proti takové fragmentaci 

dohledových pravidel vyplývajících ze směrnic a uvádí, že při transpozici těchto 

směrnic je třeba stále přihlížet k cílům bankovní unie a efektivnímu fungování SSM, 

a tudíž ECB nebude vzhledem k nadřazenosti evropského práva a statutu ECB jakožto 

nezávislé instituce vázána těmito opatřeními, která mohou ovlivnit její nezávislost 

či dobré fungování SSM, za nějž je odpovědná.96

Stanoviska ECB k národním legislativám nejsou právně závazná, nicméně 

naznačují směr, kterým by se ECB, potažmo SSM ráda ubírala. Podle mého v žádném 

případě nelze vyložit výše citovaný čl. 4 odst. 3 nařízení SSM tak, jak to činí ECB, tedy

že se jím SSM řídit nebude s odkazem na nadřazenost evropského práva a ztížení 

výkonu dohledu. O to víc, že se nejedná o žádné opomenutí při evropském legislativním 

procesu, neboť v rámci Rady byl při přípravě nařízení tento článek rozsáhle 

diskutován.97 Na druhou stranu je faktem, že věcně je skutečně pozice SSM 

při povinnosti takové aplikace vnitrostátních úprav nezáviděníhodná a pokud by vedla 

k různému přístupu ve stejných situacích, pak možná naráží i na princip rovného 

zacházení a nelze říci, že by tento přístup vedl k jednotnému vnitřnímu trhu, neboť 

i přeshraniční finanční skupina může očekávat od stejného dohledového orgánu (SSM) 

různou aplikaci stejného ustanovení směrnice v různých státech. Lze pravděpodobně 
                                               
94 LAUTENSCHLÄGER, Sabine. Single Supervisory Mechanism – Single Supervisory Law?. European 
Central Bank [online]. 2016 [cit. 2016-10-04]. Dostupné z: 
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp160127_2.en.html.
95 Opinion of the European Central Bank of 2 September 2015 on bank resolution (CON/2015/31) 
[online]. Evropská centrální banka, 2015 [cit. 2016-10-04]. Dostupné z: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2015_31_f _sign.pdf.
96 Vlastní překlad článků 3.1.3 a 3.1.8 Stanoviska ECB CON/2015/31.
97 Konzultace Mgr. Ing. Martin Vojta, vedoucí oddělení Evropské unie, odbor EUMO, ČNB.
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očekávat, že se toto ustanovení dříve či později dostane před Soudní dvůr Evropské unie 

a zde bych s ohledem na jeho rozhodování ve věcech vnitřního trhu (viz judikatura 

v kapitole 4.1.) předpokládal, že se přikloní k velice kreativnímu výkladu SSM (ECB).

3.3. Organizace SSM

Významné banky tedy budou dohlíženy ze strany SSM, respektive 

prostřednictvím zaměstnanců ECB, a méně významné banky budou dohlíženy stále 

ze strany zaměstnanců národních autorit. Přesto se počítá s tím, že národní autority 

budou s ECB spolupracovat v rámci tzv. týmů dohledu. Ty by měly být vedeny 

zaměstnancem ECB, ale jejich součástí by měli být i zaměstnanci národních

dohledových autorit a měly by vykonávat každodenní dohled. Tím však role národních 

dohledových orgánů v zúčastněných státech nekončí, podle článku 6 nařízení SSM 

se zakotvuje povinnost spolupráce s ECB prakticky ve všech činnostech, které se týkají 

dohledových úkolů SSM.

Celkově je SSM jako instituce řízeno Radou guvernérů ECB, která se skládá 

z 19 guvernérů centrálních bank v rámci eurozóny a 6 členů Výkonné rady ECB. Hlavní 

výkonnou úlohu v rámci SSM však má Rada dohledu98, což je vnitřní orgán ECB, který 

se skládá z předsedy a místopředsedy, 4 zástupců ECB a 19 zástupců reprezentujících 

národní orgány dohledu.99 I v tomto případě obsahuje nařízení SSM několik ustanovení, 

které se týkají nezávislosti všech členů Rady dohledu, kteří jsou povinni jednat v zájmu 

Evropské unie.100 Článek 19 odst. 1 nařízení SSM uvádí, že: „Členové Rady dohledu 

a řídícího výboru jednají nezávisle a objektivně v zájmu Unie jako celku a nevyžadují 

ani nepřijímají pokyny od orgánů či subjektů Unie, od vlád členských států 

ani od jiných veřejných či soukromých subjektů.” Opět zde podle mě platí to, co již bylo 

řečeno výše u Rady orgánů dohledu EBA, tedy že kompletní nezávislost je zde těžko 

představitelná. Recitál nařízení SSM uvádí demonstrativně neoprávněný politický vliv 

a zásahy z finančního odvětví, jež by mohly negativně (funkční) nezávislost SSM 

ovlivnit, s čímž lze souhlasit.101 Avšak členové Rady dohledu jsou zástupci národních 

orgánů dohledu, a tedy jakožto zástupci vnitrostátních orgánů budou vždy vázáni, 

minimálně fakticky, postojem jejich domovské instituce a nelze si představit, 

že se při jednání v rámci Rady dohledu zcela odpoutají od své instituce, obzvlášť pokud 

                                               
98 V rámci ESAs je vrcholným orgánem Rada orgánů dohledu, v rámci SSM Rada dohledu
99 Článek 26 odstavec 1 nařízení SSM
100 Článek 19 a 26 nařízení SSM
101 Bod 75 recitálu nařízení SSM
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jde v některých zemích o samostatný dohledový orgán vně centrální banky, který je 

veden kolektivním orgánem a jeho zástupce v rámci SSM je pouze jedním z vedoucích 

zaměstnanců (příkladem může být německý Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht).

3.4. Druhy režimů výkonu dohledu v rámci SSM

Vzhledem k současnému uspořádání dohledu nad bankami v rámci EU 

si zasluhuje pozornost i to, jakým způsobem je toto uspořádání ovlivněno ze strany 

SSM. Obecně platí pro dohled nad bankami následující pravidla – nad bankou v rámci 

EU dohlíží národní orgán dohledu země, ve kterém byla založena, a kde tedy získala 

i licenci pro svoji činnost. Dále se pobočky banky (branches) v jiném státu EU berou 

za součást banky, a tudíž i ty jsou v zásadě dohlíženy na konsolidovaném základě 

národním orgánem dohledu. Naopak „bankovní dcery”, tedy banky se sídlem 

a samotnou právní osobností v jiném členském státě jsou brány zcela samostatně, 

a tudíž na ně dohlíží národní orgán dohledu země, kde mají své sídlo. Pro sdílení 

informací a koordinaci dohledu nad nimi existují kolegia orgánů dohledu, v nichž jsou 

zástupci obou národních orgánů dohledu. Právní úprava těchto kolégií a jejich 

pravomocí je obsažena zejména ve směrnici CRD IV a ve směrnici BRRD. SSM pak 

vlastně v případě významných finančních institucí jen nahrazuje národní orgány 

dohledu v zemích eurozóny. Lze vymezit dva různé režimy pro výkon dohledu 

nad bankami, v nichž se angažuje SSM:

i) Režim uvnitř eurozóny

Prvním a nejjasnějším případem je režim dohledu nad bankou, která je založena 

v rámci některého ze zúčastněných států. Nad ní i nad jejími pobočkami a případně 

službami poskytovanými v eurozóně dohlíží SSM. Zde se tedy přirozeně neuplatní 

některé okrajové pravomoci domácích dohledových orgánů, které existují vůči ne-

domácím pobočkám i dnes, jako je například dohled nad jejich likviditou podle 

směrnice CRD IV – vše totiž bude dohlížet pouze jediný SSM. Co se týče dceřiných 

společností, tedy samostatných bank, které budou vlastněny bankou dohlíženou v rámci 

SSM, pak pod samostatný dohled orgánu zúčastněného státu budou logicky spadat 

pouze v případě, pokud se jedná o méně významné instituce.102

ii) Režim dohledu na pomezí eurozóny a ostatních členských států EU

                                               
102 WYMEERSCH, Eddy. The single supervisory mechanism or “SSM”, part one of the Banking Union. 
Working Paper Research. National Bank of Belgium. 255, 2014, s. 32.
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V případě dceřiných bank založených v některém ze zúčastněných členských 

států, které by byly založeny mateřskou bankou sídlící mimo SSM, se použijí zásady 

popsané výše – pokud se bude jednat o méně významnou instituci, pak bude dohlížena 

národním orgánem dohledu a bude ustaveno obvyklé kolegium orgánů dohledu. Pokud 

půjde o „významnou” finanční instituci, pak bude dohlížena ze strany SSM a ten bude 

také přítomen v kolegiu orgánů dohledu. V tomto případě budou muset uzavřít 

memorandum o porozumění, ve kterém bude blíže jejich koordinace popsána.103

V případě poboček a přeshraničního poskytování služeb na území SSM pak bude 

standardně dohled zejména v kompetenci národního orgánu dohledu.104 To je například 

situace, ve které Komerční banka, a. s., se sídlem v ČR, provozuje činnost 

prostřednictvím své pobočky na trhu Slovenské republiky.

Nicméně v kontextu České republiky je vzhledem ke struktuře bankovního 

sektoru, v němž bylo v roce 2015 zhruba 90 % aktiv v rámci souhrnné bilanční sumy 

pod přímou či nepřímou kontrolou (neboli je v držení minimálně 50 % vlastnických 

práv v rámci banky) vlastníků z členských států EU105, nejdůležitější režim, který 

se vztahuje na pobočky a dceřiné banky ze zúčastněných států SSM, jenž působí v ČR.

V případech těchto eurozónových poboček na českém trhu vykonává dohled SSM, 

v případě dceřiných bank pak Česká národní banka, která je i členem opět souvisejícího 

kolegia orgánů dohledu. I v tomto případě by podle nařízení mělo být uzavřeno 

memorandum o porozumění mezi ČNB a SSM, nicméně vzhledem k tomu, že toto 

memorandum není zveřejňováno, nelze se vyjádřit k dalším podrobnostem v jeho 

obsahu. Analogicky lze přirozeně v tomto režimu dosadit za ČR jinou neparticipující 

zemi na SSM.

3.5. Vzájemný vztah SSM a EBA

SSM se nevztahuje na všechny členské státy EU, ale skládá se z 19 z nich. 

Naopak činnost EBA se dotýká všech členských států. Již od počátku diskuzí o vzniku 

jednotného mechanismu dohledu bylo nutné vypořádat se s obavami neparticipujících 

                                               
103 Čl. 3 odst. 6 nařízení SSM
104 Čl. 4 odst. 2 nařízení SSM – jeho znění však trochu nešťastně odkazuje na odstavec 1 v rámci článku 
4, což by bylo možné podle některých interpretovat tak, že SSM vykonává nad těmito pobočkami přímý 
dohled, např. Wymeersch, poz. 84. Tento výklad by však byl zcela proti dosavadnímu systému dohledu 
nad pobočkami bank v rámci EU. 
105 Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015 [online]. Česká národní banka, 2016 [cit. 
2016-10-09]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_t
rhy/zprzpr_o _vykonu_dohledu/download/dnft_2015_cz.pdf, s. 76.
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států na SSM ohledně marginalizace jejich vlivu v rámci EBA. Interakce mezi SSM 

a EBA byla očekávána zejména ve třech dimenzích – v rámci tvorby a následné aplikaci 

jednotného souboru pravidel v rámci finančního trhu, v rámci tvorby evropské 

dohledové příručky, kterou vytvořila EBA a která by měla shrnovat nejlepší dohledové 

praktiky v EU a také v rámci výkonu stress testů.106

Zásadním je přirozeně první výše zmíněný bod. SSM se nachází vůči EBA 

v poměrně specifickém postavení fakticky národního dohledového orgánu, který má 

povinnost se řídit závaznými technickými normami, které sama EBA vydá. Na druhou 

stranu jsou však tyto závazné technické normy schvalovány Radou orgánů dohledu, 

v níž se 19 z 28 národních orgánů dohledu účastní SSM, a vznikaly tak obavy, že se tyto 

orgány budou při hlasování koaličně spojovat107, čímž pohodlně dosáhnou potřebných 

nadpolovičních většin, neboť každý národní orgán má v rámci Rady orgánů dohledu 

jeden hlas, a tudíž by podřízené SSM ve skutečnosti ovládlo rozhodování v nadřízeném 

EBA (i když čistě teoreticky by to být možné nemělo, neboť, jak bylo zmíněno 

v kapitole 2.2.3., členové Rady orgánů dohledu EBA by měli jednat nezávisle 

a objektivně ve výlučném zájmu Unie jako celku). Podle citovaného zakládacího článku 

SFEU bylo potřeba jednomyslného přijetí nařízení SSM v Radě všemi členskými státy. 

Tyto státy, vedené Spojeným královstvím, si ve vyjednávání vymohly novelizaci 

nařízení EBA108, která jim poskytla záruku ochrany před výše zmíněným ovládnutím 

Rady orgánů dohledu.

Vedle některých nových proklamativních ustanovení v novelizačním nařízení109, 

se jím zavádí hlavně nový systém hlasování v rámci Rady orgánů dohledu. Bez ohledu 

na to, zda jde o hlasování, kde je třeba kvalifikované většiny (v zásadě o regulatorních 

otázkách) či zda jde o hlasování, kde je vyžadována jen prostá většina (v případě 

dohledových rozhodnutí), je nově zapotřebí, aby bylo navíc vždy dosaženo dvojité 

prosté většiny souhlasů v rámci i) členských států SSM a ii) členských států 

                                               
106 CONSTÂNCIO, Vítor. Implications of the SSM on the ESFS. European Central Bank [online]. 2016 
[cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130524.en.html.
107 SCHAMMO, Pierre. Differentiated Integration and the Single Supervisory Mechanism: Which
Way Forward for the European Banking Authority?. In: BIRKINSHAW, Patrick J, Andrea BIONDI 
(eds.). Britain Alone! The Implications and Consequences of United Kingdom Exit from the EU. Kluwer 
Law International, 2016. ISBN 9789041158321, s. 178.
108 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1022/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), 
pokud jde o svěření zvláštních úkolů Evropské centrální bance podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 
(dále jen „novelizační nařízení”)
109 Například články 10 a 11 recitálu novelizačního nařízení
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neparticipujících na SSM.110 Tento mechanismus tedy zabraňuje ovládnutí rozhodování 

EBA ze strany států SSM.

Klad, který z této změny plyne i pro Českou republiku, která je jakožto 

neparticipující člen na SSM lépe chráněna proti systémovému prosazování zájmů členů 

SSM v rámci EBA, je však na druhou stranu doprovázen podle mého názoru ještě 

dalším ztížením možnosti skutečně využít některou z mála přímých dohledových 

pravomocí, které EBA má. Vedle zdlouhavosti jejich přijímání, které bylo popsáno 

v kapitole 2.2.2., je nutné nyní dosáhnout ještě zmíněných dvou většin. Myslím, 

že pojistka proti přehlasování by postačovala jen u rozhodování o regulatorních 

záležitostech, které zavazují i SSM, a tudíž je relevantní předcházet i potenciálnímu 

střetu zájmů. Vzhledem k tomu, že EBA, ESMA ani EIOPA nevyužily ani jednou 

za zhruba 5 let fungování žádnou ze svých přímých dohledových pravomocí, přičemž 

jejich použití se v rámci EBA ještě ztížilo, je otázkou, zda by se v rámci jejich povinné 

tříleté revize v roce 2017 nemělo přemýšlet o jejich přejmenování, neboť to fakticky 

nejsou dohledové, ale regulatorní autority.

3.6. Česká republika a potenciální vstup do SSM

Jak bylo uvedeno výše, nařízení o SSM umožňuje zapojení se do jednotného 

mechanismu dohledu i dalším zemím. Česká republika se tak do SSM může zapojit 

jednak naplněním svého (časově neomezeného) závazku z přístupové smlouvy 

k Evropské unii přijmout po splnění maastrichtských kritérií za svoji měnu euro, anebo 

se připojit k SSM jakožto nečlenský stát eurozóny. Vzhledem k současnému stavu 

veřejného mínění i politického diskursu není první varianta v blízké budoucnosti příliš 

pravděpodobná, rád bych se blíže věnoval procesu a výhodám či nevýhodám varianty 

druhé.

Česká republika by musela navázat tzv. úzkou spolupráci postupem uvedeným 

v nařízení SSM, který je blíže vymezen rozhodnutím Evropské centrální banky.111

Článek 7 nařízení SSM vyžaduje splnění několika podmínek:

i) V první řadě by musela Česká republika sdělit všem ostatním členským státům, 

Komisi, ECB a EBA, že žádá o navázání úzké spolupráce, a to sice minimálně 5 měsíců 

                                               
110Tato nejzásadnější novelizace se týká článku 44 odstavce 1 nařízení EBA
111 Článek 7 nařízení SSM a Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 31. ledna 2014 o úzké 
spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro
(ECB/2014/5) (dále jen „prováděcí rozhodnutí ECB”)
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před zamýšleným vstupem a to na vzorovém „formuláři” žádosti, který předepisuje 

prováděcí rozhodnutí ECB. Nařízení nevymezuje, který národní orgán by sdělení měl 

učinit, nicméně předpokládám, že v případě České republiky by se tak jednalo 

na základě usnesení vlády.112

ii) Ve výše uvedeném sdělení se členský stát zaváže a také přijme nezbytné právní 

předpisy k zajištění toho, aby se národní orgán dohledu, tedy ČNB, řídila veškerými 

pokyny, obecnými zásadami nebo požadavky ECB, aby byla povinna poskytovat 

informace o úvěrových institucích usazených v daném členském státě, a dokonce 

aby byla ČNB povinna přijmout vůči bankám jakékoliv opatření v oblasti dohledu, 

o které ECB (SSM) požádá. Tyto pokyny od ECB by musela ČNB plnit v poměrně 

krátkém časovém rámci (zásadně v rámci několika málo dní).

Z výše uvedeného je vidět, že SSM v rámci režimu úzce spolupracujícího člena 

nefunguje zcela identicky jako v případě zúčastněných států. Podle nařízení SSM totiž 

SSM může plnit své výlučné dohledové pravomoci pouze ve vztahu ke všem úvěrovým 

institucím usazeným v zúčastněných členských státech.113 Přistoupení by tak 

vyžadovalo pravděpodobně změnu části desáté zákona č. 6 /1993 o České národní bance 

v tom směru, že ČNB je „automaticky” povinna vykonávat požadavky SSM. Navíc 

si myslím, že by bylo třeba provést i změny v Ústavě České republiky, která 

by se novému „podřízenému” postavení České národní banky musela přizpůsobit. Ta 

totiž v článku 98 odst. 1 stanoví, že: „hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou 

stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.”

Zaprvé vidím jako mírně problematické otevřít pouhým zákonem jakýsi 

neohraničený prostor k tomu, aby ČNB vykonávala jakékoliv dohledové opatření, které 

ECB požaduje. Zadruhé je dohledová politika nutně spjata s měnovou politikou (blíže 

viz kapitola 4.2.), jejímž prostřednictvím ČNB plní svojí hlavní funkci, tedy péči 

o cenovou stabilitu. A zde se již ve svém nálezu Ústavní soud vyjádřil v obdobném 

smyslu: „Zásahy do jejího [ČNB] postavení sice Ústava ČR připouští (čl. 98 odst. 1

věta druhá in fine), ale podle názoru Ústavního soudu nelze dovodit, že by zákon mohl 

přijmout řešení, které by bylo zásahem, nebo které by bylo možno vykládat jako zásah 

                                               
112 Taktéž podle Studie dopadu účasti či neúčasti ČR v bankovní unii Shrnutí [online]. Ministerstvo 
financí, Ministerstvo zahraničních věcí, Úřad vlády ČR a Česká národní banka, 2015 [cit. 2016-10-12]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Studie_2015-02_BU-studie-dopadu-shrnuti-material-po-
vlade.pdf.
113 Článek 4 nařízení SSM
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do nezávislosti banky v oblasti plnění její hlavní ústavní funkce. Tím by ústavní úprava 

postavení ústřední banky ztratila svůj původně zamýšlený účel. Ústavní soud stojí 

na stanovisku, že ústavní základ nelze negovat bez ohledu na zmocnění zákonodárce 

k další zákonné úpravě.”114 Tento závěr jistě platí i při změně ústavního cíle z péče 

o měnovou stabilitu na péči o stabilitu cenovou. Pokud by tedy v ČR byly provedeny 

tyto zákonné a ústavní změny, byl by požadavek nařízení SSM naplněn. Obecně lze 

kladně kvitovat krátké časové rámce pro výkon pokynů SSM, které pak mohou být 

skutečně efektivní (naopak od výše uvedených závazných doporučení ESAs).

iii) Po splnění těchto předpokladů poté nařízení SSM stanoví, že úzká spolupráce 

se navazuje rozhodnutím přijatým Evropskou centrální bankou, pokud jsou splněny 

výše uvedené podmínky. Podle návětí: „Úzká spolupráce (…) se navazuje rozhodnutím 

přijatým ECB, pokud jsou splněny tyto podmínky (…)”115 předpokládám, že tudíž ECB 

při splnění uvedených podmínek musí rozhodnout o navázání úzké spolupráce, tento 

výklad podporuje i zásada loajální spolupráce vyplývající z primárního práva. 

Samostatné rozhodnutí by přijímala Rada guvernérů ECB na návrh Rady dohledu.116

Na druhou stranu lze mít za to, že po neveřejné pracovní linii by byl diskutován návrh 

na podání žádosti o navázání úzké spolupráce s předstihem s Evropskou centrální 

bankou a v případě jejího nesouhlasu s touto kooperací by z diplomatických důvodů 

vůbec k podání žádosti nedošlo.

Podmínka, která by de lege ferenda mohla být ke stávajícím doplněna, se týká 

jakéhosi předběžného screeningu bankovního sektoru země, která by chtěla v rámci 

SSM navázat úzkou spolupráci. Obdobně jako byly před začátkem fungování SSM 

provedeny stress testy všech významných finančních institucí v daných zemích.117

Jednoduše řečeno, Evropská centrální banka provedla jakousi předběžnou „inventuru” 

bank, které bude dohlížet, částečně i kvůli tomu, aby nemusela nést odpovědnost 

za problémy bankovního sektoru, které se nashromáždily za dohledu jiných orgánů.

Stejně tak i nyní by mohla mít ECB pravomoc u bank žádajícího státu provést audit tak, 

                                               
114 Pl.ÚS 59/2000 ze dne 20. 6. 2001 Nezávislost České národní banky při její péči o stabilitu měny
115 Článek 7 odstavec 2 nařízení SSM
116 Článek 26 odstavec 8 nařízení SSM
117 Aggregate report on the comprehensive assessment [online]. Evropská centrální banka, 2014 [cit. 
2016-10-14]. Dostupné z: 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/aggregatereportonthecomprehensiveassessment20
1410.en.pdf?68911b281b9d831540bb474c334437e7.



40

aby se vyloučila možnost, že nově participující člen bude chtít zneužít tohoto systému. 

Lze si totiž představit situaci, kdy se země s bankovním sektorem ve špatném stavu 

bude chtít připojit k SSM, aby dosáhla jako určitý černý pasažér na další výhody 

bankovní unie, již výše jsem zmínil společný resoluční proces a v budoucnu i daleko 

více propojené systémy pojištění vkladů.

Nyní však nastává otázka, zda by se k jednotnému mechanismu dohledu měla 

připojit i Česká republika. Výhodami i nevýhodami takového kroku se zabývá již dva 

roky materiál Studie dopadu účasti či neúčasti ČR v bankovní unii, který schvaluje 

pravidelně vláda ČR. Ze zmiňovaných výhod lze uvést např. to, že by pro dohlížené 

banky v České republice mohl fungovat pouze jediný společný dohledový orgán jako 

ten, který funguje pro jejich mateřskou banku. V případě navázání úzké spolupráce 

s SSM by se na základě kritérii z kapitoly 3.1. vztahoval přímý dohled podle účetních 

závěrek z roku 2015 na tři největší v ČR působící banky – Českou spořitelnu, a.s.,

Československou obchodní banku, a.s. a Komerční banku, a. s., neboť souhrn jejich 

aktiv přesahuje úroveň 30 mld. EUR (tedy při kurzu 27 CZK/EUR cca 810 mld. 

CZK).118 To by mohlo snížit i případné riziko přeměny těchto dceřiných bank 

na pobočky. V rámci úzké spolupráce by se ČR stala taktéž členem Rady dohledu SSM, 

s čímž by mohl být spojen i lepší přístup k informacím o finanční situaci mateřských 

bank. 

Nevýhodou mohou být naopak ztráty současného vlivu v kolegiích, včetně jejich 

funkcí podle směrnice BRRD, snížení důležitosti postavení v rámci Rady orgánů 

dohledu EBA, neboť by ČR z malé skupiny neparticipujících států přešla do větší 

skupiny participujících států na SSM, v případě problémů s likviditou českých bank 

by i pod SSM byla vzhledem k české měně věřitelem poslední instance ČNB a nikoliv 

ECB a taktéž je v současné nedokončené podobě bankovní unie nejasné, jak budou 

pravidla aplikována a jak bude vůbec úspěšná.119

                                               
118 Výroční zpráva 2015 [online]. Česká spořitelna, 2016 [cit. 2016-10-14]. Dostupné z: 
http://www.csas.cz/static_internet/cs/Obecne_informace/FSCS/FSCS/Prilohy/individualni_ucetni_zaverk
a_2015.pdf; Výroční zpráva 2015 [online]. Československá obchodní banka, 2016 [cit. 2016-10-14]. 
Dostupné z: https://www.csob.cz/portal/documents/10710/444804/vz-csob-2015.pdf; Výroční zpráva 
2015 [online]. Komerční banka, 2016 [cit. 2016-10-14]. Dostupné z: https://www.kb.cz/file/cs/o -
bance/vztahy-s -investory/publikace/vyrocni-zpravy/kb-2015-vyrocni-
zprava.pdf?2079ac9a8c9b93989d387f79c46dd7f.
119 Studie dopadu účasti či neúčasti ČR v bankovní unii [online]. Ministerstvo financí, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Úřad vlády ČR a Česká národní banka, 2015 [cit. 2016-10-14]. Dostupné z:
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Studie_2015-02_BU-studie-dopadu-material-po-vlade.pdf.
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Podle mého názoru je nejpodstatnější poslední zmíněná nevýhoda. V současné 

době není stále jasné, jak bude vypadat celková struktura bankovní unie. Navíc v České 

republice funguje dohled nad bankovním sektorem poměrně dobře (v sektoru úvěrních 

družstev situace tak uspokojivá není, nicméně v porovnání s bankovním sektorem 

se jedná o nepatrný sektor). Po delší době se také lépe ukáže, v jakém stavu jsou 

jednotlivé bankovní sektory zúčastněných zemí, neboť zmíněné apriorní stress testy 

nejsou všemocné. Za Českou republiku by tak bylo vhodnější se vstupem do bankovní 

unie vyčkat a případně se k ní připojit až s plným členstvím v eurozóně. Podle 

Programového prohlášení současné vlády, která by případně musela podat Evropské 

centrální banku žádost o přistoupení, se ČR: „vzhledem k úzkému propojení českého 

finančního sektoru s evropským bude aktivně hájit své zájmy ve vznikající bankovní unii, 

včetně přípravy na přistoupení.”120 Podání žádosti do konce funkčního období nynější 

vlády však vzhledem k současné společenské atmosféře ve vztahu k EU nepokládám 

za pravděpodobné.

                                               
120 Programové prohlášení vlády ČR [online]. 2016 [cit. 2016-10-14]. Dostupné z:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911
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4. Vybrané otázky evropského dohledového uspořádání

4.1. Kontroverze ohledně právního základu ESAs

Na rozdíl od jednotného mechanismu dohledu jsem v kapitole 2 o ESAs nekladl

takový důraz na jejich právní základ, kterým je čl. 114 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, jehož klíčová část zní následovně: „… Evropský parlament a Rada řádným 

legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají 

opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž 

účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.…” Bylo to z toho důvodu, 

že k porozumění kritice použití tohoto článku bylo třeba přiblížit jejich fungování 

a pravomoci. Článek 114 (před Lisabonskou smlouvou se jednalo o článek 95 Smlouvy 

o Evropských společenstvích) je využíván velmi hojně k harmonizaci či sbližování 

práva v rámci EU v oblasti vnitřního trhu. 

Obecně lze rozdělit agentury, které jsou zřizovány v EU, na i) informační 

a koordinační, ii) kvaziregulační, které předkládají svá vyjádření EK jako podklad 

pro její rozhodovací činnosti a iii) agentury s rozhodovacími pravomocemi.121 Taktéž 

jsou někdy označovány jako „nadnárodní správní orgány”. Mezi agentury 

s rozhodovacími pravomocemi se řadí EBA, ESMA i EIOPA vzhledem k jejich 

(omezené) pravomoci vydávat závazná rozhodnutí a pravomoci dočasně zakázat nebo 

omezit některé finanční činnosti za splnění konkrétních podmínek. V EU však existují 

i další rozhodovací agentury. Primární právo se však přímo k zakládání agentur 

nevyjadřuje, a tudíž vznikají problémy s jejich právním základem a také s rozsahem 

jejich pravomocí. V polisabonském znění se však často odkazuje na článek 263 odst. 1

SFEU, podle nějž Soudní dvůr EU: „(…) přezkoumává legalitu aktů institucí a jiných 

subjektů Unie, které mají právní účinky vůči třetím osobám.” Z toho se tedy vyvozuje, 

že Smlouvy již implicitně počítají se zřízením takových agentur. Vzhledem k jejich 

nejasnému ukotvení o nich tak často rozhoduje Soudní dvůr Evropské unie.

Judikatura SDEU se vyvíjí, rozhodnutí je celá řada, a proto budou často citovaná 

rozhodnutí pouze krátce zmíněna a poté se zaměřím na nejnovější rozhodnutí SDEU, 

které se přímo týká ESMA a navíc je přijato již po účinnosti Lisabonské smlouvy

a odpadají tak otázky použitelnosti starších rozsudků. Prvním relevantním a známým 

                                               
121 SVOBODOVÁ, Magdalena. Evropské agentury v recentní judikatuře Soudního dvora EU. Právník, 
2015, 154, s. 378-393, s. 378-379.
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případem byl již v roce 1958 tzv. případ Meroni.122 V tomto případě bylo zpochybněno 

svěření určitých diskrečních pravomocí dvou subjektům belgického soukromého práva 

ze strany Vysokého úřadu ESUO. To však Soud nepovolil a umožnil svěření 

diskrečních pravomocí jinému subjektu jen za splnění určitých podmínek – orgán 

nemůže přenášet rozsáhlejší pravomoci, než které mu náleží podle Smlouvy ESUO, 

přenesení pravomocí se může týkat jen jasně vymezených výkonných pravomocí, 

na jejich výkon dohlíží delegující orgán a také toto přenesení nesmí poskytovat příliš 

velký diskreční prostor. Přesto se však tento skoro 70 let starý případ v mnohém liší 

od současných evropských agentur a podle některých již nejsou tyto podmínky dnes 

dost dobře využitelné.123

V případu Romano z roku 1981124 Soud opět potvrdil, že Rada nemůže přenést 

v nařízení možnost vydávat normativní akty na Správní komisi ES pro sociální 

zabezpečení migrujících pracovníků, neboť taková možnost nevyplývá z primárního 

práva. Bližší výklad tohoto rozhodnutí je však vzhledem k jeho stručnosti 

a následujícím změnám Smluv nejasný.125

V případě ENISA126 se již jednalo o spor týkající se založení evropské agentury 

ENISA (Agentura EU pro bezpečnost sítí a informací). V tomto případě požadovalo 

Spojené království zrušení nařízení EU, kterým byla tato informační a koordinační 

agentura vytvořena. Zásadní argument Spojeného království byl ten, že článek 95 

Smlouvy o ES (citován hned v úvodu kapitoly) umožňuje jen harmonizaci předpisů 

v ES a nikoliv zřizování nových subjektů. Ke zřizování nových subjektů by měla být 

použita tzv. klauzule flexibility, tedy dnešní čl. 352 SFEU, který však vyžaduje 

jednomyslné přijetí Radou. Podle SDEU však čl. 95 Smlouvy o ES dává evropskému 

zákonodárci možnost vybrat si techniku sbližování a nový subjekt může být k této 

harmonizaci nezbytný.127 Část rozsudku říká, že „nic ve znění článku 95 Smlouvy o ES 

                                               
122 Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. června 1958. Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA proti 
Vysokému úřadu ESUO. Věc 9 -56.
123 CHAMON, Merijn. EU agencies between Meroni and Romano or the devil and the deep blue sea. 
Common Market Law Review, 2011, 48, s. 1055-1075.
124 Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. května 1981. Giuseppe Romano proti Institut 
national d'assurance maladie-invalidité. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Tribunal du travail de 
Bruxelles - Belgie. Sociální zabezpečení. Věc 98/80.
125 CHAMON, Merijn. EU agencies between Meroni and Romano or the devil and the deep blue sea. 
Common Market Law Review, 2011, 48, s. 1055-1075, s 1063an.
126 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 2. května 2006. Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska proti Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie. Nařízení (ES) č. 460/2004 -
Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací - Volba právního základu. Věc C -217/04.
127 SVOBODOVÁ, Magdalena. Evropské agentury v recentní judikatuře Soudního dvora EU. Právník, 
2015, 154, s. 378-393, s. 388-389.
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neumožňuje dojít k závěru, že opatření přijatá zákonodárcem Společenství na základě 

tohoto ustanovení jsou určena pouze členským státům.”128 Zde se domnívám, že SDEU 

postupuje nesprávně, neboť směřuje k absurdnímu výkladu, že pokud něco nebylo 

evropskému zákonodárci zakázáno, tak je to dovoleno. Myslím, že by možnost 

zakládání rozhodovacích agentur měla být v textu Smluv explicitně uvedena. Také mi 

není jasné, jak je možné, že se na přinejmenším nejasný právní problém, který 

zde principiálně existuje již od konce 50. let, nereagovalo některou z mnoha 

následujících a zásadních úprav primárního práva.

Nejzajímavějším a nejaktuálnějším je rozsudek SDEU z roku 2014 ve věci Short 

selling129, které se také na některá předchozí zmíněná rozhodnutí odvolává. Jedno 

z nařízení, které reagovalo na evropskou finanční krizi, obsahuje ustanovení, které 

umožňuje orgánu ESMA za určitých podmínek zakázat právnickým či fyzickým 

osobám tzv. prodej na krátko (a některé další finanční operace).130 To je operace, kterou 

lze při nákupu cenných papírů dosáhnout zisku při poklesu jeho hodnoty. Onen zákaz 

ze strany ESMA je tak aktem, který není pouhým rozhodnutím vůči konkrétnímu 

subjektu, ale je podle mého názoru jakýmsi „evropským opatřením obecné povahy”, 

aktem s obecnou působností. Spojené království (mimochodem velmi častá strana sporů 

týkajících se institucionálních základů EU) se domáhalo zrušení právě tohoto 

ustanovení a kritizovalo jej z toho důvodu, že jde proti zásadám v rozsudku Meroni, 

neboť se nejedná o dostatečně úzce a konkrétně vymezenou pravomoc. K tomu 

se SDEU staví tak, že tato pravomoc je v souladu s nařízením ESMA, které explicitně 

umožňuje takový omezující akt (viz kapitola 2.2.2). Zde lze sice s argumentací SDEU 

souhlasit, logicky navazující otázkou pak je, zda je vůbec v souladu s primárním 

právem a zásadami v rozsudku Meroni zmocňující článek 9 odst. 5 v nařízení ESMA.

Shodně se stanoviskem Generálního advokáta Jääskinena131 se domnívám, že taková 

pravomoc nemá již vůbec nic společného se sbližováním právních a správních předpisů, 

které požaduje podkladový článek 114 SFEU, a tudíž je protiprávní.132

                                               
128 Bod 17 recitálu nařízení EBA
129 Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 22. ledna 2014. Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska proti Evropskému parlamentu a Rada Evropské unie. Nařízení (EU) č. 236/2012 - Prodej 
na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání - Článek 28 - Platnost - Právní základ - Intervenční 
pravomoci Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy za výjimečných okolností. Věc C -270/12. (dále 
jen „rozsudek Short Selling”)
130 Blíže bod 12 rozsudku Short Selling
131 Opinion of Advocate General Jääskinen delivered on 12 September 2013 Case C -270/12 (dále jen 
„stanovisko Generálního advokáta”)
132 Bod 37 stanoviska Generálního advokáta
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Dále Spojené království namítá, že ESMA nemůže být zmocněna k vydávání 

obecných normativních aktů. Obzvlášť vzhledem k tomu, že možnost vydávání aktů 

v přenesené pravomoci či prováděcích aktů je svěřeno výslovně pouze Evropské komisi 

na základě článku 290 a 291 SFEU. Proti tomu však SDEU přichází s argumentem, 

že článek 277 SFEU výslovně stanoví: „Dotýká-li se spor aktu s obecnou působností 

přijatého orgánem, institucí nebo jiným subjektem Unie, může se každá strana (…) 

domáhat nepoužitelnosti tohoto aktu.” Z tohoto článku je tedy dovozeno, že primární 

právo počítá s možností, že agentury mohou přijímat akty s obecnou působností, tedy 

i výše zmíněný obecný zákaz prodeje cenných papírů na krátko, navíc prý články 290 

a 291 SFEU netvoří „uzavřený systém delegace”.133 V tomto případě usuzuji, že článek 

277 SFEU byl takto normován ze zcela jiného důvodu, a to sice pro jistotu vymezit 

co nejšířeji okruh subjektů, jejichž akty s obecnou působností může přezkoumávat 

Soudní dvůr EU a zajistit tak širokou možnost soudního přezkumu ze strany adresátů 

těchto norem. Rozhodně ne z toho důvodu, aby se vytvořil prostor pro něco, co by 

se snad dalo nazývat terciární normotvorbou. Mému výkladu nasvědčuje i fakt, 

že pod rubrikou Právní akty Unie se ve SFEU nachází články 288–292, kde o aktech 

s obecnou působností, které by byly vydávány agenturami, není ani zmínka.

Osobně jsem toho názoru, že extenzivní výklad článku 114 SFEU 

pravděpodobně umožňuje založení koordinačních a informačních agentur v rámci EU, 

nikoliv však agentur, které mají individuální rozhodovací pravomoci či jakousi kvazi-

legislativní pravomoc. Pro tyto případy je jednoznačně právně jistější a vhodnější 

využití článku 352 SFEU, který zní: „Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů 

stanovených Smlouvami je nezbytná určitá činnost Unie v rámci politik vymezených 

Smlouvami, které však k této činnosti neposkytují nezbytné pravomoci, přijme Rada 

na návrh Komise jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu vhodná 

ustanovení.(…)” Navíc na základě tohoto článku jsou již založeny agentury 

s rozhodovací pravomocí OHIM (dnes již EUIPO – Úřad Evropské unie pro duševní 

vlastnictví) či CPVO (Odrůdový úřad Společenství).134 Úskalím tohoto článku je 

potřebná jednomyslnost hlasů v Radě, která je přirozeně spojená s delším legislativním 

procesem. Avšak i zkušenost s přijímáním nařízení SSM, kde byla taktéž zapotřebí 

                                               
133 ANKERSMIT, Laurens. The Legal Limits to ‘Agencification’ in the EU? Case C -270/12 UK v 
Parliament and Council. European Law Blog [online]. 2016 [cit. 2016-10-15]. Dostupné z: 
http://europeanlawblog.eu/?p =2176.
134 SVOBODOVÁ, Magdalena. Evropské agentury v recentní judikatuře Soudního dvora EU. Právník, 
2015, 154, s. 378-393, s. 386.
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jednomyslnost, ukazuje, že se členské státy jsou schopny na takovém nařízením 

shodnout poměrně v krátké době.

4.2. Vztah měnové a makroobezřetnostní politiky

Celý výše popsaný systém dohledu přináší i řadu zajímavých otázek vzhledem 

k interakci mezi měnovou a makroobezřetnostní politikou.135 Podle tradičního pohledu 

jsou základním nástrojem centrálních bank v rámci měnové politiky úrokové sazby, 

které mohou působit přes operační a zprostředkující cíle až na konečný cíl, v případě 

ČR tedy podle Ústavy i zákona o ČNB na zachování cenové stability. Jde tradičně 

o tzv. úrokový kanál, kdy se snížení úrokových sazeb promítne na mezibankovním trhu 

a následně i na poskytování úvěrů bankami, což zvýší agregátní poptávku a tlačí na růst 

cenové hladiny (inflaci).136

Dále však podle § 2 odst. 1 zákona o ČNB je jejím úkolem i péče o finanční 

stabilitu, dále ČNB dle § 2 odst. 2, písm. e): „rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika 

ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování 

těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému 

a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku (…)”

Podle viceguvernéra ČNB V. Tomšíka pak: „Cokoli, co mění dostupnost a cenu 

úvěrů, ovlivňuje úvěrovou dynamiku, a tím rovněž transmisi měnové politiky, a naopak, 

cokoli mění úvěrovou dynamiku, ovlivňuje transmisi makroobezřetnostní politiky. 

Centrální banky musí proto provádět analýzu interakcí měnové politiky 

a makroobezřetnostní politiky a zajišťovat jejich koordinaci.”137

Výše zmíněné reprezentuje i jednoduchá matice interakcí těchto politik:

                                               
135 Tyto interakce jsou předmětem rozsáhlé ekonomické literatury, která je však poměrně technického 
rázu a v této práci jde zejména o právní konsekvence. Proto nepovažuji za nezbytné se fungováním těchto 
interakcí detailněji zaobírat.
136 Jak se změny úrokových sazeb promítají do ekonomiky? [online]. 2016 [cit. 2016-10-17]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/cs/faq/jak_se_zmeny_urokovych_sazeb_promitajx.html
137 TOMŠÍK, Vladimír. Makroobezřetnostní politika a její výkon v ČNB [online prezentace]. 2015 [cit. 
2015-10-17]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vysto
upeni_projevy/download/tomsik_20151021_vse.pdf
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(Zdroj: Tomšík, 2015, poz. č. 137)

Exemplární příklad této interakce poskytuje současný stav měnové politiky 

v České republice. Vzhledem k tomu, že se Česká republika nachází v pravém horním 

kvadrantu výše uvedeného schématu, ČNB v rámci dosažení svého hlavního cíle 

používá tradiční (v podobě minimálních úrokových sazeb) i netradiční nástroje 

(v podobě kurzové politiky). Extrémně nízké úrokové sazby však vedou 

k riskantnějšímu půjčování a obecně měkčím podmínkám úvěrů, například v oblasti 

hypotéčních úvěrů. Navíc se široce dostupné úvěry mohou stát iniciátorem nadměrného 

a „nestabilního” růstu cen nemovitostí, což je fenomén, který stál zejména 

na americkém trhu za vznikem nedávné finanční krize. Tyto rizika ČNB spatřuje a také 

na ně reaguje.138

V kontextu této diplomové práce je však podstatné, že interakce 

mezi makroobezřetnostní a měnovou politikou existuje, což podporuje můj závěr o tom, 

že by k navázání úzké spolupráce v SSM byla potřebná i změna Ústavy. Podle čl. 5

nařízení SSM má totiž SSM i pravomoci v makroobezřetnostním dohledu, ačkoliv 

by tak měl činit až subsidiárně – v první řadě by měly reagovat národní orgány dohledu.

Navíc se jedná o další argument proti připojení se k SSM ještě před přijetím eura, neboť 

pak by mohl nastat analogicky rozpor mezi měnovou politikou ČNB a dohledovou 

politikou SSM, a to dokonce i na mikroobezřetnostní úrovni, neboť SSM by od ČNB 

převzala podle nařízení CRR139 pravomoci i v oblasti přesunů likvidity v rámci 

                                               
138 Například prostřednictvím Úředního sdělení České národní banky ze dne 14. června 2016 o 
Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí
139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012
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bankovní skupiny140, tedy například od českých dceřiných bank k mateřským bankám 

jinde v Evropě. V tomto případě by navíc z praktického hlediska případná koordinace 

mezi ČNB a ECB byla náročnější než pouze koordinace uvnitř ČNB.

                                               
140 Studie dopadu účasti či neúčasti ČR v bankovní unii [online]. Ministerstvo financí, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Úřad vlády ČR a Česká národní banka, 2015 [cit. 2016-10-14]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Studie_2015-02_BU-studie-dopadu-material-po-vlade.pdf, s. 70.
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Závěr

V pokrizovém období proběhly nejen v Evropské unii, ale i ve Spojených státech 

amerických poměrně výrazné změny v dohledu nad finančním systémem. V USA 

se jednalo o tzv. Dodd-Frankův zákon, na úrovni EU byla reforma uskutečněna 

na základě Larosiérovy zprávy a následně se rodící hlubší koncepce bankovní unie. 

Nový evropský finanční systém dohledu však v podobě ESAs nenaplňuje původní 

pokrizové ambice. Jak bylo ukázáno, evropské dohledové autority mohou sáhnout 

k závazným dohledovým rozhodnutím skutečně až v krajních případech, přičemž tyto 

situace ještě nenastaly. I pokud by však podmínky pro jejich využití byly naplněny, 

předpokládám, že by jistou bariéru mohlo tvořit sestavení rozhodující Rady orgánů 

dohledu ze zástupců jednotlivých národních orgánů dohledu, kdy by vydání 

a prohlasování rozhodnutí vůči jedné konkrétní zemi mohlo být diplomaticky velice 

citlivé. Jak bylo také zmíněno, nelze se iluzorně domnívat, že pokud je v zakládacích 

nařízeních vyžadovaná nezávislost zástupců národních orgánů dohledu, že tak bude 

v praxi fungovat – je nutné počítat s tím, že tito zástupci budou více nebo méně stále 

prosazovat stanoviska a zájmy své domovské dohledové instituce. Navíc existující 

procesní úprava individuálních rozhodnutí vzbuzuje otázky nad jejich akceschopností. 

Jako by snad měl být nepřesvědčivý základ ESAs v primárním právu obroušen značným 

oslabením jejich přímé rozhodovací pravomoci. Na druhou stranu lze kladně hodnotit 

aktivní zapojení těchto nových agentur do sjednocování výkladu regulatorních pravidel 

a také zejména uskutečňování mediálně sledovaných zátěžových testů, zejména 

ze strany EBA.

Na úrovni makroobezřetnostního dohledu nad zachováním finanční stability pak 

vznikla nová Evropská rada pro systémová rizika. Ačkoliv je tato instituce také součástí 

evropského systému dohledu, je nutné připomenout, že nedisponuje žádnými právně 

závaznými dohledovými nástroji. Její účel lze spatřovat zejména v existenci jakéhosi 

odborného fóra, v rámci nějž by měly národní dohledové autority sdílet své zkušenosti

s používáním makroobezřetnostních nástrojů, v případě centrálních bank i ohledně 

jejich interakce s nástroji měnové politiky. Přestože vidím v ekonomickém odůvodnění 

existence makroobezřetnostní politiky obecně jasný smysl, neopodstatněný růst cen 

nemovitostí či rozsáhlé hypotéční zadlužování v cizích měnách v některých zemích 

ostatně vedlo i k velmi kontroverzním právním řešením, neměla by se tato politika 

dle mého názoru přeceňovat. Přeci jen koncept makroobezřetnostní politiky existoval již 



50

před nedávnou finanční krizí, a přesto nedokázal naakumulovaná rizika včas 

identifikovat, natož celé krizi předejít. Bylo by naivní domnívat se, že finanční sektor 

již díky ní nemůže být zdrojem nějaké budoucí hospodářské krize.

Zároveň v EU probíhá výstavba nové bankovní unie, přičemž klíčový jednotný 

mechanismus dohledu právě završuje první dva roky svého fungování. Jeho výhodou 

jsou jednoznačně „výnosy z rozsahu”, tedy snazší a ucelenější pohled 

nad bankovnictvím v celé eurozóně, který je zvlášť opodstatněný vzhledem k zásadám 

jednotného vnitřního trhu v EU a s ním souvisejících přeshraničně působících 

bankovních skupin. Do této doby mi nejsou známy vážnější problémy v rámci 

fungování tohoto mechanismu, koncepčně jde však paradoxně proti jednotnému 

vnitřnímu trhu, neboť zavádí, ač ze smysluplných důvodů, různé oblasti EU s různými 

dohledy. Z pohledu České republiky bych doporučoval vyčkat se vstupem do toho 

jednotného mechanismu dohledu až na přijetí eura. Do té doby by již měla být patrná 

finální podoba celé bankovní unie a navíc by měly odpadnout potíže související 

s nejednotnou odpovědností za měnovou a dohledovou politiku. Pokud by však 

současná či některá z následujících vlád iniciovala navázání úzké spolupráce v rámci 

jednotného mechanismu dohledu, byla by podle mého názoru potřebná nejen změna 

obyčejného práva, ale i související změna hlavy šesté Ústavy ČR.

Celkově mají dohledové orgány a systémy tu vlastnost, že se o nich příliš neví 

v dobrých časech, do médií a veřejného povědomí se pak dostávají v časech špatných. 

Ale pouze budoucí hospodářská krize může být relevantním zátěžovým testem 

pro novou regulaci a dohled na úrovni Evropské unie. Přesto v nadcházejících letech 

půjde o stále dynamickou oblast práva, která bude muset reagovat na probíhající 

finanční inovace, používání virtuálních měn, sekuritizaci, rozšiřování sektoru tzv. 

stínového bankovnictví a mnoho jiného, to vše pravděpodobně v prostředí dlouhodobě 

nízkých úrokových sazeb. Současně probíhá na úrovni iniciativ Evropské komise revize 

makroobezřetnostního rámce EU, byl představen akční plán Unie kapitálových trhů, 

hovoří se o potenciálním vzniku analogického jednotného evropského dohledu 

nad pojišťovnami. Všechny tyto faktory si budou v oblasti evropského finančního 

systému zasluhovat pozornost, a to třeba i ze strany dalších autorů diplomových prací.
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Shrnutí

Předložená práce se zabývá uspořádáním dohledu nad finančním systémem v Evropské 

unii, přičemž svým obsahem i strukturou navazuje na dva hlavní dohledové pilíře –

Evropský systém finančního dohledu (ESFS) a jednotný mechanismus dohledu (SSM). 

Kapitola první poskytuje historický přehled vývoje evropského finančního dohledu 

až k nedávné finanční krizi, v níž lze hledat základy motivace pro vznik současného 

systému. V kapitole druhé a třetí je zevrubně vysvětleno fungování ESFS i SSM, včetně 

interakcí s národními dohledovými orgány s důrazem na jejich vztah s Českou národní 

bankou. Průběžně je také poukazováno na některé kontroverzní prvky současného 

systému jako je např. spíše regulatorní než dohledová povaha Evropských orgánů 

dohledu navzdory původním proklamacím, nízká akceschopnost těchto orgánů 

či částečně iluzorní požadavek evropských nařízení na kompletní nezávislost zástupců 

národních orgánů dohledu v evropských strukturách. Důraz na dopady na Českou 

republiku je patrný i z podkapitoly týkající se potenciálního připojení ČR do jednotného 

mechanismu dohledu. Zde docházím k závěru, že by bylo vhodné připojení až současně 

s přijetím eura za národní měnu a také by bylo dle mého názoru provést změny v Ústavě 

ČR vzhledem k nezávislosti ČNB při plnění svého ústavně zakotveného primárního cíle 

a interakci mezi měnovou a dohledovou, respektive makroobezřetnostní politikou. 

Kapitola čtvrtá poté poskytuje vedle bližšího přiblížení vztahu mezi monetární 

a makroobezřetnostní politikou i kritický pohled na samotný právní základ Evropských 

orgánů dohledu, jež jsou součástí ESFS. Je popsána rozhodovací praxe Soudního dvora 

Evropské unie, která je při výkladu konkrétních ustanovení Smlouvy o fungování 

Evropské unie k těmto „agenturám” velice benevolentní a to podle mého za cenu 

interpretace, která jde až proti původnímu smyslu některých ustanovení.  Na druhou 

stranu je v práci kladně zhodnoceno vytvoření evropské makroobezřetnostní Evropské 

rady pro systémová rizika či existence a využívání nástrojů ke sjednocování národních 

dohledových praxí.

Seznam klíčových slov: Evropský systém finančního dohledu, jednotný mechanismus 

dohledu, dohled, Evropská unie, makroobezřetnostní politika
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Resume

This master thesis deals with the arrangement of the supervision of the financial system 

in the European Union. Its content and structure is strongly tied with two principal 

supervisory pillars – European System of Financial Supervision (ESFS)

and Single Supervisory Mechanism (SSM). The first chapter starts with the historical 

background of the European financial supervision and proceeds to the recent global 

Great recession which motivated the reforms that led to the current state 

of the supervisory structure. The operation of the ESFS and SSM is thoroughly 

explained in chapters two and three respectively, moreover I cover their interaction with 

national supervisory authorities and special emphasis is put on the role of the Czech 

National Bank. Several controversial issues are also reflected in the course of the thesis, 

ie. rather regulatory than supervisory role of the European supervisory authorities which 

contradicts the initially declared intentions, their low operability or quite illusory 

legislative demand of extensive independence of national representatives when they 

stand for their respective home authorities in the European institutions. The emphasis 

on the Czech Republic is evident from the sub-chapter regarding the potential entry into 

the close cooperation with the Single Supervisory Mechanism. I come 

to a conclusion that it would be better to wait with such entry for the adoption of euro 

and also that it would require a constitutional amendment with respect 

to the independence of the Czech National Bank during the fulfilment of its main goal 

of price stability and close relationship between monetary and macroprudential policy. 

The chapter four provides the reader with closer insight into the link between monetary 

and macroprudential policy and continues with critical discussion of the legal basis

of the European supervisory authorities which form a part of the ESFS. I describe 

the development of ruling practice of the European Court of Justice which employs 

quite benevolent interpretation of essential articles of the Treaty on the Functioning 

of the EU regarding these supervisory agencies and in my point of view its 

interpretation might sometimes be against the original purpose of the relevant articles. 

On the other hand I favour the set up of the macroprudential European Systemic Risk 

Board or better employment of the tools to harmonise national supervisory practices.
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Supervision, European Union, Macroprudential Policy




