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Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie
nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek
a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění
jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu
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▼B
DOPORUČENÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA
ze dne 15. prosince 2015
o hodnocení přeshraničních účinků opatření makroobezřetnostní
politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě
(ESRB/2015/2)
(2016/C 97/02)
ODDÍL 1
DOPORUČENÍ

Doporučení A - Hodnocení přeshraničních účinků vlastních
opatření makroobezřetnostní politiky přijatých příslušnými orgány
1. Příslušným aktivačním orgánům se doporučuje, aby před přijetím
svých vlastních opatření makroobezřetnostní politiky zhodnotily
přeshraniční účinky provedení těchto opatření. Přinejmenším by
měly být zhodnoceny kanály přeshraničních dopadů ve formě úpravy
rizik a regulatorní arbitráže, a to za pomoci metodiky vymezené
v kapitole 11 příručky ESRB.

2. Příslušným aktivačním orgánům se doporučuje, aby zhodnotily
možné:

a) přeshraniční účinky (úniky a regulatorní arbitráž) provádění
opatření makroobezřetnostní politiky v jejich jurisdikci a

b) přeshraniční účinky navrhovaných opatření makroobezřetnostní
politiky na jiné členské státy a na vnitřní trh.

3. Příslušným aktivačním orgánům se doporučuje, aby alespoň jednou
ročně sledovaly vznik a vývoj přeshraničních účinků opatření makro
obezřetnostní politiky, jež zavedly.

Doporučení B - Oznámení a žádost o reciprocitu vlastních opatření
makroobezřetnostní politiky přijatých příslušnými orgány
1. Příslušným aktivačním orgánům se doporučuje, aby ESRB o opatře
ních makroobezřetnostní politiky vyrozuměly, jakmile jsou přijata,
avšak nejpozději dva týdny po jejich přijetí. Oznámení by měla
obsahovat hodnocení přeshraničních účinků a nezbytnost reciprocity
ze strany příslušných orgánů. Příslušné aktivační orgány se vyzývají
k tomu, aby informace poskytovaly v anglickém jazyce za použití
vzorů zveřejněných na internetových stránkách ESRB.

▼M3
2. Považuje-li se reciprocita ze strany ostatních členských států za
nezbytnou k zajištění účinného fungování příslušných opatření,
příslušným aktivačním orgánům se doporučuje, aby ESRB předložily
žádost o reciprocitu spolu s oznámením tohoto opatření. Žádost by
měla obsahovat navrhovaný práh podstatnosti.

▼B
3. Pokud opatření makroobezřetnostní politiky byla aktivována před
přijetím tohoto doporučení nebo pokud při prvotním zavedení těchto
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▼B
opatření nebyla reciprocita považována za nezbytnou, avšak
příslušný aktivační orgán následně rozhodl, že tato reciprocita je
nezbytná, příslušným aktivačním orgánům se doporučuje, aby
ESRB předložily žádost o reciprocitu.
Doporučení C - Reciprocita opatření makroobezřetnostní politiky
přijatých jinými příslušnými orgány
▼M4
1. Příslušným orgánům se doporučuje, aby recipročně uplatnily opatření
makroobezřetnostní politiky, která byla přijata jinými příslušnými
orgány a jejichž reciproční uplatnění doporučila ESRB. Doporučuje
se, aby byla recipročně uplatněna tato opatření, jejichž podrobný
popis je uveden v příloze:
Estonsko:
— sazba kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika ve výši
1 %, která se uplatňuje v souladu s článkem 133 směrnice
2013/36/EU na vnitrostátní expozice všech úvěrových institucí
povolených v Estonsku;
Finsko:
— minimální úroveň průměrné rizikové váhy u rezidenčních hypo
tečních úvěrů zajištěných zástavním právem k obytným nemovi
tostem ve Finsku ve výši 15 %, která se uplatňuje v souladu s čl.
458 odst. 2 písm. d) bodem vi) nařízení (EU) č. 575/2013 na
úvěrové instituce povolené ve Finsku, které k výpočtu regulator
ních kapitálových požadavků používají přístup založený na
interním ratingu.
▼B
2. Příslušným orgánům se doporučuje, aby recipročně uplatnily opatření
makroobezřetnostní politiky uvedená v tomto doporučení, a to tak, že
provedou opatření makroobezřetnostní politiky, které je stejné jako
opatření, které provedl aktivační orgán. Není-li stejné opatření
makroobezřetnostní politiky ve vnitrostátní legislativě k dispozici,
příslušným orgánům se doporučuje, aby po konzultaci s ESRB toto
opatření recipročně uplatnily tak, že přijmou opatření makroobezřet
nostní politiky, které je k dispozici v jejich jurisdikci a jehož účinek
je v nejvyšší míře rovnocenný aktivovanému opatření makroobezřet
nostní politiky.
3. Není-li doporučena konkrétní lhůta pro reciproční uplatnění opatření
makroobezřetnostní politiky, příslušným orgánům se doporučuje, aby
reciproční opatření makroobezřetnostní politiky přijaly nejpozději ve
lhůtě tří měsíců od zveřejnění poslední změny tohoto doporučení
v Úředním věstníku Evropské unie. Přijatá a reciproční opatření by
měla mít pokud možno stejné aktivační datum.
Doporučení D - Oznámení reciprocity opatření makroobezřetnostní
politiky přijatých jinými příslušnými orgány
Příslušným orgánům se doporučuje, aby ESRB vyrozuměly o tom, že
recipročně uplatnily opatření makroobezřetnostní politiky jiných přísluš
ných orgánů. Oznámení by měla být zaslána nejpozději jeden měsíc po
přijetí recipročního opatření. Orgány, které činí oznámení, se vyzývají
k tomu, aby informace poskytovaly v anglickém jazyce za použití vzoru
zveřejněného na internetových stránkách ESRB.
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▼B
ODDÍL 2
PROVÁDĚNÍ

1. Výklad pojmů
Pro účely tohoto doporučení:
a) „aktivací“ se rozumí uplatňování opatření makroobezřetnostní
politiky na vnitrostátní úrovni;
b) „přijetím“ se rozumí rozhodnutí příslušného orgánu, pokud se
týká zavedení, recipročního uplatnění nebo změny opatření
makroobezřetnostní politiky;
c) „finanční službou“ se rozumí služba bankovní, úvěrové, pojišťo
vací, investiční či platební povahy nebo povahy osobního
důchodu;
d) „opatřením makroobezřetnostní politiky“ se rozumí opatření,
jehož předmětem je předcházení a zmírňování systémového rizika
ve smyslu čl. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1092/2010 a jež
příslušný orgán přijal nebo aktivoval podle práva Unie nebo vnit
rostátního práva.
e) „oznámením“ se rozumí písemné oznámení v anglickém jazyce,
které ESRB adresují příslušné orgány včetně ECB podle článku 9
nařízení (EU) č. 1024/2013, které se týká opatření makroobezřet
nostní politiky přijatého zejména v souladu s článkem 133 směr
nice 2013/36/EU a článkem 458 nařízení (EU) č. 575/2013 a jímž
může být žádost členského státu o reciprocitu učiněná zejména
v souladu s čl. 134 odst. 4 směrnice 2013/36/EU a čl. 458 odst. 8
nařízení (EU) č. 575/2013;
f) „reciprocitou“ se rozumí ujednání, podle něhož příslušný orgán
v jedné jurisdikci uplatní opatření makroobezřetnostní politiky,
které je stejné jako opatření stanovené příslušným aktivačním
orgánem v jiné jurisdikci nebo je tomuto opatření rovnocenné,
na finanční instituce v rámci jurisdikce příslušného orgánu, pokud
jsou v jurisdikci příslušného orgánu vystaveny stejnému riziku;
g) „příslušným aktivačním orgánem“ se rozumí příslušný orgán,
který odpovídá za uplatňování opatření makroobezřetnostní poli
tiky na vnitrostátní úrovni;
h) „příslušným orgánem“ se rozumí orgán pověřený k tomu, aby
přijímal nebo aktivoval opatření makroobezřetnostní politiky,
a to zejména:
i) pověřený orgán v souladu s kapitolou 4 směrnice 2013/36/EU
a článkem 458 nařízení (EU) č. 575/2013, příslušný orgán ve
smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 40 nařízení (EU) č. 575/2013,
ECB v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013;
nebo
ii) makroobezřetnostní orgán s cíli, mechanismy, pravomocemi,
požadavky týkajícími se odpovědnosti a jinými znaky
vymezenými v doporučení Evropské rady pro systémová
rizika ESRB/2011/3 (1);
(1) Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ze dne 22. prosince 2011
o makroobezřetnostním mandátu vnitrostátních orgánů (ESRB/2011/3) (Úř.
věst. C 41, 14.2.2012, s. 1).
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▼M3
i) „prahem podstatnosti“ se rozumí kvantitativní prahová hodnota,
pod níž lze expozici určitého poskytovatele finančních služeb
vůči zjištěnému makroobezřetnostnímu riziku v jurisdikci, v níž
aktivační orgán uplatňuje opatření makroobezřetnostní politiky,
považovat za nepodstatnou.
▼B
2. Výjimky
▼M3
1. Příslušné orgány mohou osvobodit poskytovatele finančních
služeb, který spadá do jejich jurisdikce, od uplatňování určitého
recipročního opatření makroobezřetnostní politiky, pokud má
tento poskytovatel finančních služeb nepodstatnou expozici vůči
zjištěnému makroobezřetnostnímu riziku v jurisdikci, v níž
příslušný aktivační orgán uplatňuje předmětné opatření makro
obezřetnostní politiky (zásada de minimis). Vyžaduje se, aby
příslušné orgány ESRB vyrozuměly o těchto výjimkách za použití
vzoru pro oznamování recipročních opatření, který je zveřejněn na
internetových stránkách ESRB.
Pro účely uplatňování zásady de minimis ESRB doporučuje práh
podstatnosti založený na prahu podstatnosti, který navrhl
příslušný aktivační orgán podle oddílu 1 dílčího doporučení
B 2). Kalibrace prahové hodnoty by měla vycházet z osvědčených
postupů stanovených ESRB. Práh podstatnosti představuje
doporučenou maximální prahovou úroveň. Příslušné orgány uplat
ňující reciproční postup mohou použít doporučenou prahovou
hodnotu, stanovit pro svou jurisdikci podle potřeby nižší
prahovou hodnotu nebo opatření recipročně uplatnit bez jakého
koli prahu podstatnosti. Při uplatňování zásady de minimis by
měly dotčené orgány sledovat, zda dochází k únikům a regulatorní
arbitráži, a v případě potřeby odstranit mezeru v regulaci.
▼B
2. Pokud příslušné orgány opatření již recipročně uplatnily a zveřej
nily před tím, než je na základě tohoto doporučení doporučeno
reciproční uplatnění tohoto opatření, nemusí být reciproční
opatření měněno, a to ani v případě, že se liší od opatření
provedeného aktivačním orgánem.
3. Lhůty a podávání zpráv
1. Příslušné orgány se vyzývají, aby ESRB a Radě podávaly zprávy
o opatřeních, jež přijaly v reakci na toto doporučení, nebo aby
v případě nečinnosti poskytly náležité zdůvodnění. Zprávy se
zasílají jednou za dva roky; první zpráva musí být předána
nejpozději dne 30. června 2017. Zprávy by měly zahrnovat přinej
menším:
a) informace o podstatě a časovém rámci přijímaných opatření;
b) hodnocení účinnosti přijímaných opatření z pohledu cílů sledo
vaných tímto doporučením;
c) podrobné odůvodnění výjimek udělených podle zásady de
minimis spolu s podrobným odůvodněním nečinnosti či jaké
hokoli odchýlení od tohoto doporučení včetně případného
prodlení.
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▼B
2. V případě sdílené odpovědnosti by měly příslušné orgány svůj
postup vzájemně koordinovat, aby nezbytné informace poskytly
včas.
3. Příslušné orgány se vyzývají, aby ESRB o všech navrhovaných
opatřeních makroobezřetnostní politiky informovaly při nejbližší
možné příležitosti.
4. Reciproční opatření makroobezřetnostní politiky se považuje za
rovnocenné, má-li pokud možno:
a) stejný hospodářský dopad;
b) stejnou oblast působnosti a
c) stejné důsledky (sankce) v případě neplnění.
▼M3
4. Změny tohoto doporučení
Generální rada rozhodne o tom, zda je třeba provést změnu tohoto
doporučení. Tyto změny zahrnují zejména všechna dodatečná či
pozměněná opatření makroobezřetnostní politiky, která mají být reci
pročně uplatněna, jak jsou uvedena v doporučení C a souvisejících
přílohách, které obsahují informace o konkrétních opatřeních včetně
prahu podstatnosti, který doporučila ESRB. Generální rada může
rovněž prodloužit lhůty uvedené v předchozích odstavcích, je-li pro
splnění jednoho nebo více doporučení nutné iniciovat přijetí právních
předpisů. Generální rada může zejména rozhodnout, že provede
změnu tohoto doporučení v návaznosti na přezkum rámce pro
povinné uznávání podle práva Unie, který provede Evropská komise,
nebo na základě zkušeností s fungováním ujednání o dobrovolné
reciprocitě, zavedeného tímto doporučením.
▼B
5. Sledování a hodnocení
1. Sekretariát ESRB:
a) napomáhá příslušným orgánům tím, že usnadňuje koordino
vané podávání informací, poskytuje jim příslušné vzory a v
případě nutnosti upřesňuje postup a lhůty pro dodržování
tohoto doporučení;
b) ověřuje dodržování tohoto doporučení ze strany příslušných
orgánů, a to mj. i poskytnutím pomoci na jejich žádost, a před
kládá zprávy o dodržování tohoto doporučení generální radě.
2. Generální rada hodnotí přijatá opatření a zdůvodnění oznámená
příslušnými orgány a případně rozhoduje o tom, zda toto doporu
čení nebylo zohledněno a zda příslušné orgány řádně nezdůvod
nily svou nečinnost.
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▼M4
PŘÍLOHA
Estonsko
Sazba kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika ve výši 1 %, která se
uplatňuje v souladu s článkem 133 směrnice 2013/36/EU na vnitrostátní
expozice všech úvěrových institucí povolených v Estonsku

I.

Popis opatření
1. Estonské opatření spočívá v zavedení sazby kapitálové rezervy pro krytí
systémového rizika ve výši 1 %, která se uplatňuje v souladu s článkem
133 směrnice 2013/36/EU na vnitrostátní expozice všech úvěrových insti
tucí povolených v Estonsku.

II. Reciprocita
2. Pokud členské státy provedly článek 134 směrnice 2013/36/EU do vnit
rostátního práva, příslušným orgánům se doporučuje, aby uvedené
estonské opatření recipročně uplatnily ve vztahu k expozicím, které insti
tuce s vnitrostátním povolením mají v Estonsku, v souladu s čl. 134 odst.
1 směrnice 2013/36/EU. Pro účely tohoto odstavce se uplatňuje lhůta
stanovená v dílčím doporučení C 3).

3. Pokud členské státy neprovedly článek 134 směrnice 2013/36/EU do
vnitrostátního práva, příslušným orgánům se doporučuje, aby uvedené
estonské opatření recipročně uplatnily ve vztahu k expozicím, které insti
tuce s vnitrostátním povolením mají v Estonsku, v souladu s dílčím
doporučením C 2). Příslušným orgánům se doporučuje přijmout rovno
cenné opatření do šesti měsíců.

Finsko
Minimální úroveň průměrné rizikové váhy u úvěrů zajištěných zástavním
právem k obytným nemovitostem ve Finsku ve výši 15 %, která se uplatňuje
v souladu s čl. 458 odst. 2 písm. d) bodem vi) nařízení (EU) č. 575/2013 na
jednotlivé úvěrové instituce používající přístup založený na interním ratingu
(dále jen „úvěrové instituce s přístupem IRB“).

I.

Popis opatření
1. Finské opatření, které se uplatňuje v souladu s čl. 458 odst. 2 písm. d)
bodem vi) nařízení (EU) č. 575/2013, spočívá v zavedení požadavku na
minimální úroveň průměrné rizikové váhy u rezidenčních hypotečních
úvěrů zajištěných obytnými nemovitostmi ve Finsku ve výši 15 %, a to
na úrovni portfolia, který se uplatňuje na jednotlivé úvěrové instituce
s přístupem IRB.

2. Pro účely případného uplatnění zásady de minimis členskými státy uplat
ňujícími reciproční postup je spolu s tímto opatřením stanoven práh
podstatnosti pro expozice na trhu rezidenčních hypotečních úvěrů ve
Finsku ve výši 1 miliardy EUR.

II. Reciprocita
3. V souladu s čl. 458 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013 se příslušným
orgánům dotčených členských států doporučuje, aby uvedené finské
opatření recipročně uplatnily vůči úvěrovým iinstitucím s přístupem
IRB, pokud jde o jejich portfolia retailových hypotečních úvěrů, které
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▼M4
jsou zajištěny obytnými nemovitostmi ve Finsku a které poskytly
pobočky s vnitrostátním povolením, které se nacházejí ve Finsku. Pro
účely tohoto odstavce se uplatňuje lhůta stanovená v dílčím doporučení
C 3).
4. Příslušným orgánům se též doporučuje, aby uvedené finské opatření reci
pročně uplatnily na portfolia retailových hypotečních úvěrů, které jsou
zajištěny obytnými nemovitostmi ve Finsku a které přímo přes hranice
poskytly úvěrové instituce s přístupem IRB usazené v jejich jurisdikcích.
Pro účely tohoto odstavce se uplatňuje lhůta stanovená v dílčím doporu
čení C 3).
5. V souladu s dílčím doporučením C 2) se příslušným orgánům doporučuje,
aby po konzultaci s ESRB uplatnily opatření makroobezřetnostní politiky,
které je k dispozici v jejich jurisdikci a jehož účinek je v nejvyšší míře
rovnocenný uvedené reciprocitě, a to včetně přijetí opatření a uplatnění
pravomocí v oblasti dohledu stanovených v hlavě VII kapitole 2 oddíle
IV směrnice 2013/36/EU. Příslušným orgánům se doporučuje přijmout
rovnocenné opatření do čtyř měsíců.
6. Neexistují-li v jiných dotčených členských státech žádné domácí úvěrové
instituce s přístupem IRB, které by měly pobočky ve Finsku nebo které
by tam poskytovaly finanční služby přímo a zároveň měly expozice na
finském hypotečním trhu ve výši 1 miliardy EUR nebo vyšší, mohou
příslušné orgány dotčených členských států v souladu s oddílem 2.2.1
doporučení ESRB/2015/2 rozhodnout, že příslušné opatření recipročně
neuplatní. V tomto případě by měly příslušné orgány sledovat podstatnost
expozic a doporučuje se, aby opatření recipročně uplatnily, pokud
úvěrová instituce s přístupem IRB překročí prahovou hodnotu 1 miliardy
EUR.
III. Práh podstatnosti
7. V souladu s oddílem 2.2.1 doporučení ESRB/2015/2 mohou příslušné
orgány dotčeného členského státu osvobodit jednotlivé úvěrové instituce
s přístupem IRB, jejichž portfolia retailových hypotečních úvěrů zajiště
ných obytnými nemovitostmi ve Finsku nedosahují práh podstatnosti ve
výši 1 miliardy EUR. V tomto případě by měly příslušné orgány sledovat
podstatnost expozic a doporučuje se, aby opatření recipročně uplatnily,
pokud úvěrová instituce s přístupem IRB překročí prahovou hodnotu 1
miliardy EUR.

