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Bankovní dohled ECB: Priority 
v oblasti dohledu SSM na rok 2017 

Priority v oblasti dohledu na rok 2017 stanoví oblasti, na které se bankovní dohled 

v roce 2017 zaměří. Vycházejí z posouzení klíčových rizik, kterým dohlížené banky 

čelí, s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji v oblasti hospodářství, regulace a dohledu. 

Zdroje rizik pro bankovní sektor byly označeny ve spolupráci s vnitrostátními 

příslušnými orgány s přispěním vstupních údajů od společných týmů dohledu, 

makroobezřetnostních a mikroobezřetnostních analýz vypracovaných ECB a zpráv 

mezinárodních subjektů. Významnými příčinami zjištěných rizik jsou prostředí 

extrémně nízkých / záporných úrokových sazeb, velké množství špatných úvěrů 

a nevýrazný hospodářský růst v zemích eurozóny, geopolitická nejistota v EU, 

reakce bank a trhů na nová regulační opatření, potenciální zrušení rizikových prémií 

na finančních trzích, situace v rozvíjejících se tržních ekonomikách, fiskální 

nerovnováha v EU, případy pochybení bank, vývoj na trzích poskytování úvěrů na 

nemovitosti, kybernetická kriminalita a poruchy informačních technologií 

a nebankovní konkurence. Tyto rizikové faktory mají největší dopad na dvě kategorie 

rizik – na riziko obchodních modelů a ziskovosti a na úvěrové riziko. 

Aby banky mohly tato klíčová rizika účinně řešit, evropský bankovní dohled 

zracionalizoval své priority v oblasti dohledu. V roce 2017 se bankovní dohled 

zaměří na tři prioritní oblasti:  

1. obchodní modely a faktory ziskovosti;  

2. úvěrové riziko se zaměřením na špatné úvěry a koncentrace;  

3. řízení rizik.  

V rámci každé z uvedených priorit se uskuteční řada iniciativ v oblasti dohledu; 

v několika případech si provedení těchto iniciativ v plném rozsahu může vyžádat 

více než jeden rok.  

Výše uvedená rizika a priority v oblasti dohledu však nepředstavují vyčerpávající 

seznam. Průběžně se provádějí různé činnosti, které v tomto dokumentu nejsou 

výslovně uvedeny, například činnosti spojené s riziky v oblasti kybernetické 

kriminality. S ohledem na konkrétní rizikové profily úvěrových institucí mohou být 

navíc na úrovni jednotlivých bank zapotřebí odlišné činnosti v oblasti dohledu. 

Priority jsou nicméně nezbytným nástrojem pro vhodně harmonizovanou, 

přiměřenou a účinnou koordinaci opatření dohledu ve všech bankách, a zajišťují tak 

rovné zacházení a větší dopad dohledu. 
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Obchodní modely a faktory ziskovosti 

Obchodní modely a faktory ziskovosti zůstávají prioritní oblastí i v roce 2017, zvlášť 

vzhledem k dlouhému období extrémně nízkých / záporných úrokových sazeb. 

Evropský bankovní dohled bude tedy pokračovat v tematickém přezkumu 

obchodních modelů a faktorů ziskovosti bank. V průběhu přezkumu budou společné 

týmy dohledu po celý rok 2017 provádět hloubkové kontroly. Dalším bodem, kterému 

se v rámci dohledu bude věnovat pozornost, budou možné důsledky britského 

referenda o členství v EU pro dohlížené banky a jejich obchodní modely. Kromě toho 

se bude evropský bankovní dohled zabývat potenciálními riziky pro obchodní modely 

bank, která představuje nástup finančních technologií a nebankovní konkurence. 

Úvěrové riziko se zaměřením na špatné úvěry a koncentrace 

V roce 2017 zůstává úvěrové riziko jednou z klíčových priorit v oblasti dohledu. Řada 

institucí stále vykazuje vysoký objem špatných úvěrů. Poté, co evropský bankovní 

dohled zveřejnil všeobecné zásady postupu v případě špatných úvěrů, bude 

prostřednictvím své zvláštní pracovní skupiny pro špatné úvěry nadále podporovat 

společné týmy dohledu v návazných úkonech a dohledovém dialogu, pokud jde 

o všeobecné zásady postupu a hodnocení špatných úvěrů bank. V kontextu 

nadcházejícího zavedení účetního standardu „IFRS 9, finanční nástroje“ se 

zintenzívní tematický přezkum možného dopadu IFRS 9 na banky a míry jejich 

připravenosti. K prozkoumání nadměrných koncentrací úvěrového rizika v některých 

skupinách aktiv, jako jsou úvěry na lodě, hodlá evropský bankovní dohled uplatňovat 

nový postup kombinující prvky kontrol na místě i na dálku. 

Řízení rizik 

V této oblasti byly zkombinovány prvky priorit pro rok 2016 v oblasti správy rizik, 

kapitálové přiměřenosti a likvidity s novými aspekty, jejichž zlepšení se považuje za 

nezbytné. Zvláštní pozornost bude věnována následujícím iniciativám: 

Dodržování zásad Basilejského výboru pro bankovní dohled pro účinné 
shromažďování údajů v oblasti rizik a podávání zpráv o rizicích 

V obdobích nízkých úrokových sazeb, dostatečného a levného financování 

centrálními bankami, nízké ziskovosti bank a vyplývajícího usilování o výnosy je pro 

banky zásadní provádět obezřetné řízení rizik. Vysoká kvalita údajů je jedním 

z nezbytných předpokladů přesných informací o rizicích, a tedy řádného řízení 

a kontroly rizik a v neposlední řadě i přiměřených kapitálových požadavků. Evropský 

bankovní dohled proto dokončí svůj probíhající tematický přezkum dodržování zásad 

Basilejského výboru pro účinné shromažďování údajů v oblasti rizik a podávání 

zpráv o rizicích (BCBS 239) ze strany bank a společné týmy dohledu na to podle 

potřeby s jednotlivými institucemi navážou.  

 

Opatření dohledu: 

 Tematický přezkum 
obchodních modelů a faktorů 
ziskovosti bank 

 

Opatření dohledu: 

 Všeobecné zásady postupu 
a dohledový dialog  
v případě špatných úvěrů 

 Tematický přezkum IFRS 9 

 

Opatření dohledu: 

 Tematický přezkum 
dodržování BCBS 239 

 Cílený přezkum interních 
modelů 

 Tematický přezkum činností 
bank zadávaných externě 
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Cílený přezkum interních modelů 

K posouzení a potvrzení přiměřenosti a vhodnosti schválených interních modelů 

podle pilíře 1, a tedy k posílení důvěryhodnosti řízení rizik bankami spustí evropský 

bankovní dohled svůj víceletý cílený přezkum interních modelů. V souvislosti s tímto 

přezkumem budou zahájeny kontroly na místě.  

ICAAP a ILAAP 

Interní postupy pro hodnocení kapitálové přiměřenosti (ICAAP) a interní postupy pro 

hodnocení přiměřenosti likvidity (ILAAP) mají pro instituce zásadní význam 

z hlediska řízení kapitálové přiměřenosti a přiměřenosti likvidity. Evropský bankovní 

dohled provádí přezkum ICAAP a ILAAP institucí jako součást procesu dohledu 

a hodnocení orgány dohledu (SREP). Při tom ověřuje, zda banky mají zavedeny 

přiměřené postupy k hodnocení a udržování kapitálové přiměřenosti a přiměřenosti 

likvidity. Evropský bankovní dohled je povinen podporovat průběžné zdokonalování 

ICAAP a ILAAP bank. 

Externě zadávané činnosti 

Vzhledem k tomu, že rozsah činností, které banky zadávají externě, roste, vznikají 

v souvislosti s tím nová rizika. Evropský bankovní dohled bude proto iniciovat 

tematický přezkum s cílem vytvořit přehled činností bank zadávaných externě 

a prověřit, jak banky řídí související rizika (včetně rizik spojených s informačními 

technologiemi). 


