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Předmluva

S potěšením Vám předkládám třetí výroční zprávu Evropské
rady pro systémová rizika (ESRB), která byla založena v roce
2010 jako nezávislá instituce Evropské unie (EU) odpovědná za
makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem EU. Tato
zpráva se vztahuje na období od 1. dubna 2013 do 31. března
2014.
Během třetího roku své činnosti pracovala ESRB intenzivně
na podpoře zřízení nového rámce makroobezřetnostního
dohledu v Evropě. Vypracovala nejen pokyny pro
orgány makroobezřetnostního dohledu o používání
makroobezřetnostních nástrojů zavedených legislativou EU,
ale také zavedla další analytické koncepce a nástroje pro
Mario Draghi
předseda
identifikaci systémových hrozeb. Zejména rozšířila rozsah
Evropské rady pro systémová rizika
svých analytických činností nad rámec bank, aby tyto činnosti
pokrývaly pojišťovací sektor, stínové bankovnictví a finanční infrastruktury. Další informace o
ESRB a její činnosti jsou k dispozici na internetových stránkách ESRB.
Tato zpráva byla vypracována v souladu s článkem 19 nařízení o ESRB a bude mi ctí ji předložit
Hospodářskému a měnovému výboru Evropského parlamentu v jeho novém složení po
nedávných volbách do Evropského parlamentu.
Frankfurt nad Mohanem, červenec 2014

Mario Draghi
předseda ESRB

Výroční zpráva ESRB 2013 – Předmluva

4

Shrnutí

Během roku 2013 – třetího roku činnosti Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) –
pokračovala ESRB ve sledování stability finančního systému EU v prostředí slabého a
nerovnoměrného hospodářského oživení. Dluhový převis v soukromém i veřejném sektoru byl i
nadále rozsáhlý a podpořil v řadě sektorů hospodářství atypické prostředí. Po celý rok docházelo
i přes stagnující makroekonomické podmínky k postupnému celkovému zlepšování podmínek
financování bankovního sektoru. Byla zjištěna zranitelná místa, např. na některých realitních
trzích v jednotlivých zemích. Celkově přispěl vývoj v několika kategoriích aktiv ke zlepšování
podmínek ve finančním sektoru. Po většinu sledovaného období se obavy trhů soustředily na
možný širší dopad vyvolaný změnami podmínek měnové politiky ve světě a na možnost náhlého
zvratu nálady na trzích.
Pokud jde o strukturální aspekty, regulatorní reformy a přípravy na nadcházející zátěžové testy si
vyžádaly posílení kapitálu bank s cílem zvýšit jejich odolnost. Dále byla odsouhlasena řada dalších
legislativních změn týkajících se např. bankovnictví (SSM a směrnice o ozdravných postupech
a řešení krize bank), pojišťovnictví (Omnibus II) a finančních trhů (MiFID a MiFIR), což ovlivnilo
rozsah činnosti ESRB. ESRB pokračovala v činnosti týkající se obchodů zajišťujících financování
a ústředních protistran – dvě oblasti, kterým už dříve přiznala jejich rostoucí význam pro
stabilitu finančního systému. V oblasti pojišťovnictví se sledování a hodnocení prováděné ESRB
zaměřovalo jak na dopad prostředí nízkých výnosů, tak na aktuální vlivy směrnice Solventnost II.
K vyloučení nebo zmírnění těchto systémových hrozeb může ESRB vydávat doporučení nebo
varování. V zájmu dalšího rozvoje makroobezřetnostního rámce vydala ESRB v dubnu 2013
doporučení ESRB/2013/1 o průběžných cílech a nástrojích makroobezřetnostní politiky. Činnost
ESRB je vedena pěti průběžnými cíli. Těmi jsou vyloučení a zmírnění systémových rizik, které
mohou být vyvolány: i) nadměrným růstem úvěrů a finanční páky, ii) nadměrným nesouladem
splatností a nedostatkem likvidity na trhu, iii) koncentrací přímých a nepřímých expozic, iv)
nedostatečně sladěnými pobídkami s cílem snížit morální hazard a v) finančními infrastrukturami.
Během celého roku se ESRB významnou měrou zabývala zprovozněním makroobezřetnostních
nástrojů upravených ve směrnici o kapitálových požadavcích (CRD) a v nařízení o kapitálových
požadavcích (CRR). Cíl této činnosti byl dvojí: zaprvé, zpřesnit kritéria a zásady pro používání
jednotlivých nástrojů orgány a zadruhé, dále rozvíjet soubor nástrojů a rozšiřovat jeho rozsah.
ESRB v březnu 2014 zveřejnila v publikacích „Flagship Report on Macro-prudential Policy in
the Banking Sector“ a „Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking
Sector“ své zásady pro používání nových makroobezřetnostních nástrojů. Dále zavedla procesní
rámec pro vydávání stanovisek a doporučení k používání určitých makroobezřetnostních
nástrojů podle CRD/CRR. V této souvislosti několik členských států oznámilo záměr tyto
makroobezřetnostní nástroje používat.
Provádění doporučení o poskytování úvěrů v cizích měnách a doporučení o
makroobezřetnostním mandátu vnitrostátních orgánů, která ESRB vydala již dříve, bylo
posouzeno v souladu s publikací „Handbook on the follow-up to ESRB recommendations“
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(zveřejněnou v červenci 2013). Výsledky hodnocení svědčí o tom, že se adresáti těmito
doporučeními z velké míry řídí.
Přezkum ESRB, který ukládá článek 20 nařízení o ESRB, právě probíhá.
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