
EVROPSKÁ RADA PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA 

ze dne 2. června 2020 

o zrušení některých lhůt pro předložení zpráv o opatřeních přijatých na základě doporučení 
Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2014/1 a ESRB/2015/2 

(ESRB/2020/10) 

(2020/C 205/07) 

GENERÁLNÍ RADA EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobez-
řetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (1), 
a zejména na čl. 3 odst. 2 písm. f) uvedeného nařízení, 

s ohledem na rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2011/1 ze dne 20. ledna 2011, kterým se přijímá 
jednací řád Evropské rady pro systémová rizika (2), a zejména na článek 20 tohoto jednacího řádu, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) V oddílech 2.3.1 až 2.3.3 doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2014/1 (3) se příjemci doporučení 
vyzývají, aby každé tři roky informovali Evropskou radu pro systémová rizika (ESRB), Radu a Komisi o opatřeních, 
která přijali za účelem dosažení souladu s tímto doporučením, nebo aby náležitě zdůvodnili případnou nečinnost. 
První zprávy měli jednotliví příjemci doporučení zaslat do 30. června 2016. Přijaté první zprávy byly základem pro 
první hodnocení provádění doporučení ESRB/2014/1, které provedla ESRB. Závěry tohoto hodnocení schválila 
generální rada ESRB dne 1. února 2019 a souhrnná zpráva o plnění doporučení, která obsahuje hodnocení úrovně 
provádění doporučení ESRB/2014/1 jeho adresáty, byla zveřejněna na internetových stránkách ESRB v květnu 2019. 

(2) V oddíle 2.3.1 doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2015/2 (4) se příslušné orgány vyzývají, aby 
každé dva roky podaly ESRB a Radě zprávu o opatřeních, jež přijaly v reakci na toto doporučení, nebo aby v 
případě nečinnosti poskytly náležité zdůvodnění. První zprávu měly příslušné orgány zaslat do 30. června 2017. 
Hodnocení provádění uvedeného doporučení stále probíhá. 

(3) Na základě rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2019/15 (5) došlo k odkladu lhůty pro předložení 
druhých zpráv podle doporučení ESRB/2014/1 a ESRB/2015/2 o jeden rok, a to na 30. června 2020. 

(1) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1. 
(2) Úř. věst. C 58, 24.2.2011, s. 4. 
(3) Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2014/1 ze dne 18. června 2014 o pokynech pro stanovení proticyklických 

kapitálových rezerv (Úř. věst. C 293, 2.9.2014, s. 1). 
(4) Doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2015/2 ze dne 15. prosince 2015 o hodnocení přeshraničních účinků opatření 

makroobezřetnostní politiky a o jejich dobrovolné reciprocitě (Úř. věst. C 97, 12.3.2016, s. 9). 
(5) Rozhodnutí Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2019/15 ze dne 28. června 2019 o odložení některých lhůt pro předložení 

zpráv o opatřeních přijatých na základě doporučení Evropské rady pro systémová rizika ESRB/2014/1 a ESRB/2015/2 (Úř. věst. 
C 264, 6.8.2019, s. 2). 
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(4) Členové ESRB a příjemci doporučení ESRB/2014/1 a ESRB/2015/2 hodnotí dopady koronavirového onemocnění 
(COVID-19) a uplatňují škálu opatření, jejichž cílem je zmírnění dopadu na finanční stabilitu. S ohledem na zásadní 
problémy spojené se šířením COVID-19 je tedy přiměřené, aby příjemci doporučení ESRB/2014/1 a ESRB/2015/2 
nepředkládali druhé zprávy, které mají podle těchto doporučení předložit do 30. června 2020. 

(5) Toto rozhodnutí nemá vliv na výzvy k předložení jakýchkoli následných zpráv podle doporučení ESRB/2014/1 a 
ESRB/2015/2, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1 

Zrušení některých lhůt pro předložení zpráv o přijatých opatřeních 

1. Druhá zpráva, v níž měli příjemci doporučení ESRB/2014/1 uvést opatření, která přijali za účelem dosažení souladu s 
uvedeným doporučením, a kterou měli předložit do 30. června 2020, ani náležité zdůvodnění případné nečinnosti se 
nepředkládají. 

Ustanovení odstavce 1 nemá vliv na výzvu k předložení následných zpráv podle ustanovení doporučení ESRB/2014/1. 

2. Druhá zpráva, v níž měli příjemci doporučení ESRB/2015/2 uvést opatření, která přijali v reakci na uvedené 
doporučení a kterou měli předložit do 30. června 2020, ani náležité zdůvodnění případné nečinnosti se nepředkládají. 

Ustanovení odstavce 2 nemá vliv na výzvu k předložení následných zpráv podle ustanovení doporučení ESRB/2015/2. 

Článek 2 

Vstup v platnost 

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2020. 

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 2. června 2020.  

Vedoucí sekretariátu ESRB, 
jménem generální rady ESRB, 

Francesco MAZZAFERRO     
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