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Odpověď na podněty poskytnuté 
Evropským parlamentem jako 
součást jeho usnesení o výroční 
zprávě Evropské centrální banky za 
rok 2019 
Výroční zprávu ECB za rok 2019 představil viceprezident ECB dne 7. května 2020 
na zvláštní schůzi Hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu.1 
Dne 8. února 2021 se prezidentka ECB zúčastnila plenární rozpravy Evropského 
parlamentu o výroční zprávě.2 Následujícího dne Parlament přijal usnesení o výroční 
zprávě ECB za rok 2019 (dále jen „usnesení“).3  

Při příležitosti předložení výroční zprávy ECB za rok 2020 Evropskému parlamentu 
poskytuje ECB svou odpověď na podněty Evropského parlamentu uvedené 
v usnesení.4 

1 Měnová politika 

Pokud jde o odkazy v usnesení na vedlejší účinky měnové politiky ECB, ECB 
má za to, že její opatření jsou při podpoře hospodářské činnosti a při 
zachování střednědobé cenové stability velmi účinná, přičemž negativní 
vedlejší účinky se udržují pod kontrolou. Přijatá omezení byla nezbytná 
a přiměřená, abychom mohli čelit závažným rizikům, kterým byla vlivem 
neustávajících těžkých pandemických podmínek vystavena cenová stabilita, 
transmisní mechanismus měnové politiky a hospodářský výhled pro eurozónu.5 
Zejména opatření přijatá během pandemie koronaviru (COVID-19) byla vhodná 
v tom smyslu, že přispěla k příznivým podmínkám financování, které jsou zapotřebí 
pro oživení ekonomiky eurozóny a pro návrat inflace k jejímu předpandemickému 
vývoji. Za současných podmínek, které se vyznačují vysokou mírou nejistoty, jsou 
přijatá měnověpolitická opatření vyhodnocována jako účinnější než alternativní 
nástroje měnové politiky pro zachování požadované míry měnové akomodace. ECB 
navíc soudí, že pozitivní dopad dodatečných opatření na splnění jejího mandátu 
v oblasti cenové stability jasně převažuje nad možnými negativními dopady v jiných 
oblastech hospodářské politiky. Během pandemie měla ECB možnost výše uvedené 

 
1  Viz internetové stránky ECB. 
2  Viz internetové stránky ECB. 
3  Znění přijatého usnesení je k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu. 
4  Tato odpověď se nezabývá tématy uvedenými v usnesení Evropského parlamentu o bankovní unii. 

Diskuze k těmto záležitostem viz výroční zpráva ECB o činnosti dohledu. Odpověď na usnesení 
o bankovní unii bude zveřejněna později během letošního roku. 

5  Viz rovněž dopis prezidentky ECB poslanci EP Svenu Simonovi ze dne 29. června 2020 o měnové 
politice. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp200507%7E576464bc66.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210208%7E296c27d246.en.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0039_CS.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.cs.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter200629_Simon%7Eece6ead766.en.pdf
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hodnocení představovat v řadě veřejných komunikací včetně pravidelné komunikace 
s Evropským parlamentem. 

Pokud jde o žádost v usnesení, aby ECB sledovala úměrnost svých programů 
nákupu vůči rizikům ve své rozvaze, ECB uplatňuje systémy řízení rizik, které 
jsou navrženy tak, aby zajišťovaly účelnost a účinnost jejích politik, jakož 
i chránily rozvahu Eurosystému. ECB tato rizika sleduje velmi pozorně a neustále 
je řídí, aby je držela na takové úrovni, která nebude rozvahu Eurosystému 
ohrožovat. Například své nákupy omezuje na aktiva s dostatečnou úvěrovou kvalitou 
podle zvláštních kritérií způsobilosti. Kromě toho dodržuje podrobné zásady pro 
přidělování referenčních hodnot a stanovuje limity pro částky, které nakupuje, aby 
zajistila diverzifikaci a aby mohla nákupy řídit napříč jurisdikcemi, segmenty trhu, 
emitenty a cennými papíry.6 

Pokud jde o rizika růstu cen aktiv zmíněná v usnesení, ECB se domnívá, že se 
obecně jeví být pod kontrolou, i když v některých segmentech trhu existují 
známky možného nadhodnocení. Výnosy státních dluhopisů v eurozóně jsou 
v současnosti obecně na úrovních pozorovaných před vypuknutím pandemie 
a podporované měnovou politikou ECB. Rovněž výrazně oživily akciové trhy a ceny 
podnikových dluhopisů v eurozóně, přičemž ceny akcií se blíží ke své 
předpandemické úrovni a spready podnikových dluhopisů jsou na úrovni před 
pandemií nebo mírně nad ní. Nedochází však k celkovému rizikovému 
nadhodnocení finančních aktiv eurozóny, protože riziko není podle historických 
standardů podhodnoceno. V každém případě ECB nadále velmi pečlivě sleduje 
vývoj na finančních trzích eurozóny v rozsahu, v němž ovlivňuje hladký přenos 
příznivých podmínek financování do všech jurisdikcí eurozóny.7 

Pokud jde o rostoucí ceny bydlení, ECB konstatuje, že v některých zemích 
v posledních letech došlo k nárůstu zranitelných míst v sektoru rezidenčních 
nemovitostí. ECB tento vývoj pozorně sleduje, a pokud by se měly zvýšit obavy ze 
zranitelných míst, v první řadě by měli jednat jiní tvůrci politik. Řada zemí eurozóny 
již skutečně zavedla opatření na potlačení rizik na trzích rezidenčních nemovitostí. 
ESRB vydává varování v souvislosti s vývojem sektoru rezidenčních nemovitostí 
v jednotlivých zemích od roku 2016. Dodržování těchto doporučení a jejich účinnost 
ESRB v současné době vyhodnocuje.8 

Pokud jde o odkaz v usnesení na možné chybné přidělování zdrojů, ECB má za 
to, že její měnověpolitická opatření pomohla vyhnout se hlubšímu 
a dlouhodobějšímu hospodářskému poklesu během krize COVID-19, který 
mohl zapříčinit, že strukturálně zdravé podniky by se staly značně 
nerentabilními, a v delším časovém horizontu tudíž neživotaschopnými. 

 
6  Další informace o tom, jak jsou finanční rizika spojená s PEPP a APP zmírňována prostřednictvím 

přiměřených rámců, viz část 2.3 výroční zprávy ECB za rok 2020. 
7  Přesněji řečeno, rizikové prémie na akciových trzích eurozóny nejsou v současné době na příliš nízké 

úrovni a ani trhy podnikových dluhopisů nevykazují výrazné známky nadměrného podstupování rizika. 
8  V polovině roku 2019 obdržely čtyři země eurozóny konkrétní doporučení, která se mají řešit 

prostřednictvím makroobezřetnostních politik. Další dvě země eurozóny obdržely varování. ESRB ve 
svém hodnocení zvažovala nejen cenový vývoj, ale také zadluženost domácností, růst hypotečních 
úvěrů a uvolnění úvěrových podmínek. 
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Jakmile důsledky krize COVID-19 zřetelně zeslábnou, bude důležité zajistit, aby 
podpůrná opatření, zejména na fiskální úrovni, byla dočasná a cílenější za účelem 
zmírnění rizik chybného přidělování zdrojů v dlouhodobějším horizontu. Kromě toho 
je případně důležité, aby úpadková řízení fungovala efektivně a umožňovala 
podnikům s neživotaschopnými obchodními modely opustit trh a podporovala účinné 
řešení úvěrů se selháním. To by také mělo přispět ke zlepšení podmínek bankovního 
financování a motivovat banky k postupnému přerozdělování finančních prostředků 
produktivnějším podnikům a pracovníkům.9 

Pokud jde o výzvu v usnesení, aby ECB přezkoumala distribuční dopad svých 
opatření, ECB poukazuje na několik studií, které v této oblasti uskutečnila.10 
Tyto analýzy obecně docházejí k závěru, že akomodační opatření politiky ECB 
přispěla ke snížení příjmové nerovnosti ve střednědobém horizontu, neboť podporují 
zaměstnanost, která má tendenci prospět zejména nízkopříjmovým domácnostem. 
Pokud jde především o dopady programů nákupu aktiv ECB na majetkovou 
nerovnost, dostupné informace naznačují, že i když rostoucí ceny akcií majetkovou 
nerovnost zvyšují, tento nárůst je víceméně kompenzován paralelním růstem cen 
rezidenčních nemovitostí, neboť rezidenční nemovitosti jsou poměrně rovnoměrně 
rozděleny mezi domácnosti v eurozóně a představují přibližně 75 % celkových aktiv 
domácností.  

2 Měření inflace 

Pokud jde o odkazy v usnesení na měření inflace a na koncepci HICP, ECB 
konstatuje, že otázky měření inflace a zastoupení nákladů na bydlení v HICP 
jsou zkoumány v souvislosti se strategickým přezkumem ECB. V současné 
době index HICP zachycuje náklady na bydlení pouze částečně. Náklady na nájem 
představují přibližně 6,5 % HICP eurozóny a jedinými náklady na nemovitosti 
obývané vlastníky (NOV) zahrnutými v HICP jsou výdaje na údržbu a drobné opravy 
a další provozní náklady.11 Ostatní náklady NOV, zejména náklady domácností na 
vlastnění nemovitostí, nejsou v současné době do HICP zahrnuty, přestože více než 
65 % domácností v eurozóně svá trvalá bydliště v roce 2019 vlastnilo. ECB souhlasí 
se zařazením cenového indexu NOV do HICP za předpokladu, že související 
technické problémy bude možné vyřešit a že nebude ohroženo zaměření indexu na 
spotřební výdaje domácností a spolehlivost jeho sestavování.  

Podle experimentálních výpočtů by hodnoty upravené inflace, které přikládají 
větší váhu nákladům na bydlení, byly v současné době mírně vyšší než 
meziroční míra inflace měřená HICP. Předběžné odhady ukazují, že rozdíl mezi 

 
9  Viz například Masuch, K., Anderton, R., Setzer, R. a Benalal, N. (eds.), „Structural policies in the euro 

area“, Occasional Paper Series, č. 210, ECB, Frankfurt nad Mohanem, červen 2018. 
10  Viz například Dossche, M, Slačálek, J. a Wolswijk, G., „Monetary policy and inequality“, Ekonomický 

bulletin, č. 2, ECB, Frankfurt nad Mohanem, březen 2021; Hauptmeier, S., Holm-Hadulla, F. 
a Nikalexi, K., „Monetary Policy and regional inequality“, Working Paper Series, č. 2385, ECB, 
Frankfurt nad Mohanem, březen 2020; Lenza, M. a Slačálek, J., „How Does Monetary Policy Affect 
Income and Wealth Inequality? Evidence from Quantitative Easing in the Euro Area“, Working Paper 
Series, č. 2190, ECB, Frankfurt nad Mohanem, říjen 2018. 

11  Provozní náklady zahrnují výdaje na vytápění, elektřinu, vodné, stočné a odvoz odpadu. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op210.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op210.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202102_01%7E1773181511.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2385%7Ebc63eeb13b.en.pdf?85cfbc18e61a5fdfb606a857056ada39
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2190.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2190.en.pdf
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upraveným a skutečným HICP se ve třetím čtvrtletí roku 2020 pohyboval mezi 0,1 
a 0,3 procentního bodu. Takové úpravy měly rovněž v minulosti za následek nižší 
míru inflace (negativní rozdíl) v závislosti na stavu cyklu cen rezidenčních 
nemovitostí.12 

Důsledky zahrnutí NOV do HICP je třeba před konečným rozhodnutím řádně 
posoudit. Koncepční alternativy měření NOV a jejich výhody a nevýhody oproti 
současnému rámci HICP jsou zvažovány v souvislosti se strategickým přezkumem 
ECB a budou sděleny po jeho dokončení, plánovaném na druhé pololetí roku 2021. 
Konečné rozhodnutí o tom, jak s NOV v kontextu HICP co nejlépe zacházet, je 
v rukách Evropského parlamentu a Rady Evropské unie na návrh Evropské komise 
(po přípravných pracích Eurostatu a statistických úřadů členských států EU). ECB 
přispěje svým stanoviskem na konci strategického přezkumu a je připravena se 
všemi příslušnými zúčastněnými stranami spolupracovat na případném následném 
postupu. 

3 Změna klimatu  

Pokud jde o odkazy v usnesení na přijatá opatření proti změně klimatu, ECB 
konstatuje, že v rámci svého mandátu v roce 2020 svou účast na tématech 
souvisejících se změnou klimatu nadále zintenzivňovala. Nové centrum pro 
řešení otázek souvisejících se změnou klimatu, jehož zřízení Parlament ve svém 
usnesení uvítal, pomůže dále využívat interní odborné znalosti a utvářet klimatickou 
agendu ECB.13 

Pokud jde o doporučení, aby ECB sladila svůj rámec zajištění s riziky 
spojenými se změnou klimatu, ECB konstatuje, že úvahy o riziku spojeném se 
změnou klimatu již začala začleňovat do svého prováděcího rámce měnové 
politiky a rovněž posuzuje další kroky v souvislosti se svým strategickým 
přezkumem. ECB průběžně hodnotí finanční inovace související se změnou klimatu 
s ohledem na zásady a kritéria způsobilosti zajištění. V září 2020 ECB oznámila, že 
od ledna 2021 přijme určité udržitelné dluhopisy k zajištění a také k nákupu aktiv.14 
Vnitřní pracovní procesy pokračují v zájmu lepšího pochopení dopadů změny klimatu 
a souvisejících politik na ekonomiku, poskytování úvěrů a transmisi měnové politiky, 
včetně rámce zajištění. Pokud jde o rizika spojená se změnou klimatu, ECB hodnotí 
možné způsoby pro zvýšení svých schopností řízení rizik ve vztahu k rozvaze 
Eurosystému. 

ECB souhlasí, že je důležité, aby finanční trhy lépe porozuměly rizikům 
spojeným se změnou klimatu a s finančními aktivy a lépe je oceňovaly. 
K úplnému vyřešení stávajícího nedostatku informací je zapotřebí jejich četnější 
a kvalitnější zveřejňování. ECB v tomto ohledu podporuje iniciativy vyplývající 

 
12  Podrobná diskuse viz box „Assessing the impact of housing costs on HICP inflation“, Ekonomický 

bulletin, č. 8, ECB, 2016. 
13  Viz tisková zpráva, „ECB sets up climate change center“, ECB, 25. ledna 2021. 
14  Viz tisková zpráva, „ECB to accept sustainability-linked bonds as collateral“, ECB, 22. září 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eb201608_focus04.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1%7E3fc4ebb4c6.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200922%7E482e4a5a90.en.html
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z akčního plánu EU pro udržitelné financování. V současné době zkoumá další 
možnosti, jak podpořit lepší zveřejňování informací jako způsob, jak přispět 
k obecnému porozumění rizikům spojeným se změnou klimatu a lepším tržním 
cenám. V tomto ohledu Eurosystém 4. února 2021 oznámil, že má za cíl začít 
v příštích dvou letech každoročně zveřejňovat informace týkající se změny klimatu 
u svých portfolií v eurech nevztahujících se k měnové politice.15 Je však třeba 
připomenout, že od samotného zlepšení zveřejňování informací nelze očekávat, že 
vyřeší problém chybného oceňování finančních rizik spojených se změnou klimatu, 
což bude vyžadovat opatření v jiných oblastech politiky, zejména účinné 
mechanismy oceňování uhlíkových emisí, k internalizaci environmentálních 
externalit. 

ECB dále podnikla důležité kroky k začlenění environmentálních standardů do 
svých portfolií nevztahujících se k měnové politice, včetně portfolií vlastních 
zdrojů a penzijních fondů. Ve svém portfoliu vlastních zdrojů zvýšila podíl zelených 
dluhopisů z 0,5 % (leden 2020) na aktuální 3,5 %,16 přičemž na nadcházející léta 
plánuje další růst.17 Co se týče portfolií penzijních fondů, ECB sleduje širokou 
sociálně odpovědnou investiční politiku založenou na selektivním vyloučení 
a pokynech pro hlasování v zastoupení, které obsahují environmentální, sociální 
a řídící standardy. V roce 2020 ECB nahradila všechny konvenční srovnávací 
akciové indexy v portfoliu penzijních fondů za nízkouhlíkové ekvivalenty, čímž 
výrazně snížila uhlíkovou stopu tříd akciových aktiv. V budoucnu ECB prozkoumá 
možné uplatnění nově vyvinutých srovnávacích indexů s nízkouhlíkovými pevnými 
výnosy pro některé třídy aktiv s pevnými výnosy ve svém portfoliu penzijních fondů. 

Pokud jde o výzvu v usnesení k aktivnímu a kvalitativnímu přístupu k řízení 
rizik, který by integroval systémová rizika související se změnou klimatu, ECB 
již podnikla zásadní kroky ve svých funkcích v oblasti finanční stability 
a bankovního dohledu. ECB včas identifikovala potenciální systémový význam rizik 
pro finanční stabilitu vyplývajících z klimatické změny.18 V této souvislosti ECB 
podnikla konkrétní kroky k posílení úlohy klimatického rizika jak při sledování 
finanční stability, tak v bankovním dohledu. Pokud jde o finanční stabilitu, ECB 
začleňuje klimatické riziko do monitorování finanční stability vytvořením 
nejmodernějšího monitorovacího rámce, jak je patrné z nedávné společné zprávy 
Eurosystému a Evropské rady pro systémová rizika19, a začleněním klimatického 
rizika do rámce zátěžového testování společně s bankovním dohledem ECB. Pokud 
jde o dohled nad jednotlivými bankami, bankovní dohled ECB již podniknul důležité 
kroky ke zlepšení povědomí bank a jejich připravenosti k řešení klimatických rizik. 

 
15  Viz tisková zpráva, „Eurosystem agrees on common stance for climate change-related sustainable 

investments in non-monetary policy portfolios?, ECB, 4. února 2021. 
16  Portfolio vlastních prostředků ECB se skládá ze splaceného základního kapitálu, všeobecného 

rezervního fondu a rezervy na finanční rizika. 
17  Viz tisková zpráva „ECB to invest in Bank for International Settlements’ green bond fund“, ECB, 

25. ledna 2021. 
18  Viz analýzy ECB a zejména „Climate change and financial stability“, Financial Stability Review, ECB, 

květen 2019; „Euro area banks’ sensitivity to corporate decarbonisation“, Financial Stability Review, 
ECB, květen 2020.  

19   Viz „Positively green: Measuring climate change risks to financial stability“, ESRB, červen 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210204_1%7Ea720bc4f03.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125%7E715adb4e2b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/special/html/ecb.fsrart201905_1%7E47cf778cc1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/focus/2020/html/ecb.fsrbox202005_03%7Eeaf7ae06be.en.html
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200608_on_Positively_green_-_Measuring_climate_change_risks_to_financial_stability%7Ed903a83690.en.pdf?c5d033aa3c648ca0623f5a2306931e26
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200608_on_Positively_green_-_Measuring_climate_change_risks_to_financial_stability%7Ed903a83690.en.pdf?c5d033aa3c648ca0623f5a2306931e26
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Zejména zveřejnila všeobecné zásady o klimatických a environmentálních rizicích20, 
které vysvětlují její očekávání, jak by banky měly v současném obezřetnostním rámci 
bezpečně a obezřetně řídit a vykazovat tato rizika transparentním způsobem. 
Instituce by měly zahrnout klimatická rizika do svého rámce řízení rizik jako 
rozhodné faktory stávajících kategorií rizik. V souladu s přístupem uvedeným 
v usnesení by instituce měly při řízení a vykazování rizik souvisejících s klimatem 
a životním prostředím zaujmout komplexní a strategický pohled orientovaný na 
budoucí vývoj.  

Pokud jde o výzvu v usnesení k posouzení souladu bankovního sektoru 
s Pařížskou dohodou, ECB připomíná své ambiciózní kroky jak v oblasti 
finanční stability, tak v oblasti dohledu. V roce 2020 zahájila ECB práci na 
agregátním/makro (tzv. top-down) klimatickém zátěžovém testu, který se opírá o 
vysoce podrobné údaje o expozicích bank a investičních fondů, a co je důležité, 
zahrnuje také substituční vztahy mezi fyzickými riziky klimatické změny a případnými 
riziky přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Počáteční výsledky tohoto 
rozsáhlého testování budou zveřejněny v první polovině roku 2021. ECB rovněž 
přispívá k činnosti několika fór v rámci EU i na mezinárodní úrovni s cílem posoudit 
potřebu a možný návrh regulačních opatření pro řešení klimatických rizik. Na 
základě své práce na plánu pro řešení rizik a souvisejících hodnotících činnostech 
zveřejnil bankovní dohled ECB v roce 2020 také výše uvedené všeobecné zásady 
ECB o klimatických a environmentálních rizicích, které budou od počátku roku 2021 
začleněny do dohledového dialogu s dohlíženými subjekty. ECB bude v roce 2022 
provádět v rámci dohledu zátěžové testování rizik souvisejících s klimatem. Výstup 
tohoto zátěžového testování bude použit jako vstup pro posouzení v rámci SREP pro 
rok 2022 spolu s výsledkem důkladného přezkumu sladění bank s očekáváními 
stanovenými ve všeobecných zásadách ECB o klimatických a environmentálních 
rizicích. 

Pokud jde o další snahu zvýšit možnosti výzkumu zaměřeného na dopad 
změny klimatu na finanční stabilitu a eurozónu, jak k tomu vybízí usnesení, 
ECB upozorňuje na svou rostoucí analytickou práci v této oblasti. ECB ve svém 
přezkumu finanční stability z listopadu 2020 předložila důkazy, že kromě financování 
klimatického přechodu by udržitelná finanční agenda mohla mít pozitivní dopad také 
na finanční integraci eurozóny, a to vzhledem k nižší domácí preferenci zelených 
dluhopisů.21 S partnery v Eurosystému a Evropské unii pokračuje také práce na 
prohloubení analýzy klimatických rizik v rámci společného projektového týmu pro 
klimatické riziko za účasti Výboru Eurosystému pro finanční stabilitu a Poradního 
technického výboru Evropské rady pro systémová rizika22. V souvislosti se 
strategickým přezkumem vytvořil Eurosystém pracovní skupinu pro hodnocení 
dopadů změny klimatu na hospodářskou a měnovou politiku, která rovněž stanoví 
plán pro zlepšení analytických schopností Eurosystému do budoucna. 

 
20  Viz „Guide on climate-related and environmental risks – supervisory expectations relating to risk 

management and disclosure“, ECB, listopad 2020. 
21  Viz ECB, Financial Stability Review, listopad 2020. 
22  Viz zpráva „Positively green: Measuring climate change risks to financial stability“, ESRB, červen 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks%7E58213f6564.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr202011%7Eb7be9ae1f1.en.html
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200608_on_Positively_green_-_Measuring_climate_change_risks_to_financial_stability%7Ed903a83690.en.pdf?c5d033aa3c648ca0623f5a2306931e26
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200608_on_Positively_green_-_Measuring_climate_change_risks_to_financial_stability%7Ed903a83690.en.pdf?c5d033aa3c648ca0623f5a2306931e26
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ECB si uvědomuje význam klimatických rizik a jejich dopad na hlavní funkce 
centrálního bankovnictví, proto hraje aktivní úlohu v Síti pro zelenější finanční 
systém a tím přispívá k prosazování hladkého přechodu k nízkouhlíkovému 
hospodářství. ECB se v roce 2020 připojila k řídicímu výboru této sítě a přispívá ke 
všem pěti jejím specializovaným pracovním skupinám (mikroobezřetnostní oblast 
a dohled, makrofinanční oblast, rozšíření ekologického financování, překlenutí 
datových mezer a výzkum). 

4 Finanční stabilita 

V souladu s výzvami v usnesení, které se týkají finanční stability, ECB pozorně 
sleduje rizika pro hospodářský a finanční sektor, která souvisejí s brexitem. Po 
přechodu na nový režim 1. ledna 2021 se v prvních týdnech roku 2021 nenaplnila 
žádná významná rizika ve finančním sektoru z důvodu rozsáhlých příprav ze strany 
příslušných orgánů a účastníků trhu. V posledních letech ECB systematicky vyzývala 
účastníky trhu, aby se připravili na všechny možné výsledky jednání mezi Spojeným 
královstvím a EU23. ECB vítá dohodu o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií 
a Spojeným královstvím, která pomohla zmírnit makroekonomická rizika a na konci 
přechodného období zabránila výkyvům na trhu. Týdenní operace v eurech, které 
Bank of England nabízí britským bankám na základě dohody o měnových swapech 
s ECB, nebyly využívány. Pokud jde o bankovnictví, dosud nedošlo k žádným 
zásadním narušením v obsluze klientů v EU24. V oblasti derivátů bez clearingu 
zaznamenala ECB velký pokrok u vzorku velkých přicházejících bank, které během 
posledních několika měsíců roku 2020 upravily ohrožené smlouvy. Časově omezené 
rozhodnutí o uznání centrálních protistran (CCP) ve Spojeném království přijaté 
Evropskou komisí jako nouzové opatření pomohlo odvrátit rizika ohrožující finanční 
stabilitu na konci přechodného období. ECB bude nadále pozorně sledovat vývoj a 
rizika v nadcházejících měsících a letech. S ohledem na výzvu Evropské komise, 
aby účastníci trhu EU snížili své expozice vůči ústředním protistranám Spojeného 
království, bude ECB sledovat přípravy v sektoru a přispívat k činnostem Evropské 
komise a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy s cílem zachovat v této oblasti 
finanční stabilitu EU. 

ECB souhlasí s usnesením, že růst nebankovního finančního sektoru 
zdůrazňuje potřebu posílit makroobezřetnostní politiky pro tento sektor.25 
Období napětí na finančních trzích v březnu 2020 podtrhlo význam výrazného 

 
23  Viz např. box „Assessing the risks to the euro area financial sector from a disruptive hard Brexit“, 

Financial Stability Review, ECB, listopad 2018; box „Assessing the risks to the euro area financial 
sector from a no-deal Brexit – update following the extension of the UK’s membership of the EU“, 
Financial Stability Review, ECB, květen 2019; Financial Stability Review, ECB, listopad 2020. 

24  Bankovní dohled ECB vyžadoval odpovídající přípravu a pokrok bank, nad nimiž vykonával dohled, 
sledoval po celou dobu procesu brexitu. Viz například tyto články na téma brexit v publikaci ECB 
Banking Supervision Newsletter: „Brexit: meeting supervisory expectations“, únor 2019; „Brexit: 
stepping up preparations“, srpen 2019; „Brexit: operational risk increases when banks delay action“, 
listopad 2019; „Brexit: time to move to post-Brexit business models“, únor 2020; „Brexit: banks should 
prepare for year-end and beyond“, listopad 2020. 

25  Celková aktiva v držení nebankovních finančních institucí v eurozóně se za posledních deset let téměř 
zdvojnásobila z 25 bilionů EUR v roce 2009 na 47 bilionů EUR v červnu 2020, zatímco jejich podíl na 
celkových aktivech finančního sektoru vzrostl ze 45 % na 58 %. 
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posílení odolnosti nebankovního finančního sektoru. Je třeba posílit regulační rámec 
pro nebankovní finanční sektor, a to i z makroobezřetnostního hlediska. ECB se 
domnívá, že makroobezřetnostní přístup by měl doplňovat stávající předpisy 
zaměřené na bezpečnost jednotlivých institucí a ochranu investorů a měl by být 
přizpůsoben specifickým slabinám nebankovních subjektů. ECB je zastáncem této 
politiky a přispívá k této činnosti na evropské úrovni i na mezinárodních fórech, jako 
je Rada pro finanční stabilitu. 

5 Platební služby, digitální euro, kryptoaktiva a kybernetická 
bezpečnost 

Pokud jde o odkaz v usnesení na rostoucí počet nebankovních subjektů 
sdružených kolem bank za účelem přístupu k platebnímu systému, ECB 
poznamenává, že v oblasti plateb hrají stále významnější úlohu. Tyto subjekty, 
jako jsou instituce elektronických peněz podle směrnice o elektronických penězích26 
(EMD 2) a platební instituce podle směrnice o platebních službách27 (PSD 2), se 
nepovažují za způsobilé účastníky podle směrnice EU o neodvolatelnosti zúčtování28 
(SFD). Není jim tedy umožněn přímý přístup k platebním systémům a systémům 
vypořádání obchodů s cennými papíry určeným podle této směrnice29. ECB 
podporuje zahrnutí institucí elektronických peněz a platebních institucí jako 
způsobilých účastníků do příštího přezkumu SFD s cílem usnadnit přímý přístup 
k systémům označeným SFD, pokud splňují podmínky přístupu do těchto systémů 
(na základě rizika). 

Pokud jde o odkazy na kryptoaktiva uvedené v usnesení, ECB vývoj na trhu 
kryptoaktiv a jeho důsledky pro úkoly eurozóny a centrální banky nepřetržitě 
sleduje a aktivně přispívá k evropským a celosvětovým regulačním iniciativám 
v této oblasti. V souladu se zásadou „stejné činnosti, stejná rizika, stejné 
požadavky“ se po veřejné konzultaci dokončené v závěru roku 2020 v současné 
době dokončuje posílený komplexní rámec Eurosystému pro dozor nad 
elektronickými platebními nástroji, systémy a ujednáními (rámec PISA).30 ECB navíc 
přispívá k probíhajícím evropským a globálním iniciativám v oblasti regulace, 

 
26 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti 

institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností (Úř. věst. 
L 267, 10.10.2009). 

27  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních 
službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 337, 23.12.2015). 

28  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti 
zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry (Úř. věst. L 
166, 11.6.1998). 

29  V důsledku toho mají nebankovní instituce omezený přístup pouze prostřednictvím jiných institucí, což 
přináší vícestupňové operace, které mohou být pro nebankovní instituce a tyto instituce 
zprostředkovávající nepřímý přístup provozně neefektivní a představují finanční rizika. Vzhledem 
k tomu, že neexistuje řešení pro celou EU, některé členské státy umožnily účast na vnitrostátní úrovni, 
čímž potenciálně vytvořily problémy vyplývající z kolize norem a z nerovných podmínek na trhu. 

30  Nový rámec se bude vztahovat na platební systémy a ujednání, které mají řídicí orgán a umožňují 
převod hodnoty mezi koncovými uživateli a pokud jsou podkladové elektronické platební nástroje 
denominovány nebo financovány v eurech, částečně nebo plně eurem zajištěny nebo jsou v eurech 
splatné. Viz také Exemption policy for the Eurosystem oversight framework for electronic payment 
instruments, schemes and arrangements, ECB, říjen 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32009L0110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32015L2366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:31998L0026
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/cons/pdf/pisa/ecb.PISApublicconsultation20201027_3.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/cons/pdf/pisa/ecb.PISApublicconsultation20201027_3.en.pdf
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dohledu a dozoru nad kryptoaktivy31 a stablecoiny s cílem řešit rizika a zároveň 
prosazovat přínosy technologických inovací ve finančním sektoru. Co se týče 
problematiky AML/CFT a souvisejícího dohledu nad institucemi elektronických 
peněz, poskytovateli služeb s virtuálními aktivy a dalšími povinnými subjekty, ECB 
připomíná, že za tento úkol odpovídají vnitrostátní příslušné orgány. 

ECB je odhodlána udržovat s Evropským parlamentem a evropskými občany 
otevřený dialog o digitálním euru a vítá podporu Evropského parlamentu pro 
jeho analýzu a přípravné práce na digitálním euru. Po předložení zprávy ECB o 
digitálním euru ve Výboru Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové 
záležitosti dne 12. října 202032 se ECB zavázala účastnit se dalších diskuzí 
s Parlamentem na toto téma33 včetně diskuzí o výsledcích veřejné konzultace ECB 
o digitálním euru. Práce Eurosystému zahrnuje vyvážené hodnocení příležitostí 
a výzev spojených s možným vydáním digitálního eura v budoucnu. Pokud jde 
o odkazy v usnesení o přístupu mimo eurozónu, za současné situace se Eurosystém 
domnívá, že digitální euro by mělo být platebním prostředkem, nikoli formou 
investice. Přístup nerezidentů eurozóny by tedy měl zahrnovat zvláštní podmínky, 
jejichž cílem je omezit volatilitu kapitálových toků a směnných kurzů, přičemž by měl 
být stále příležitostí pro mezinárodní úlohu eura jako platebního prostředku. 

Co se týče výzev v usnesení, aby bylo zvýšeno sledování rizik kybernetické 
bezpečnosti, ECB se odvolává na svou aktivní účast v evropských 
a globálních iniciativách zaměřených na zvýšení kybernetické odolnosti. ECB 
vydává očekávání dohledu týkající se kybernetické odolnosti, která jsou aplikována 
na infrastruktury finančních trhů (FMI) pod jejím dohledem, vytvořila rámec pro 
testování průniku na základě hrozeb (TIBER-EU) a předsedá Radě pro 
kybernetickou odolnost eura (ECRB), která stála v čele sdílení citlivých informací 
souvisejících s kybernetickou bezpečností v rámci tzv. důvěryhodného kruhu (CIISI-
EU).34 ECB bude nadále přikládat značný význam zajištění vysoké úrovně 
kybernetické odolnosti. 

Pokud jde o výzvu v usnesení, aby byly zveřejněny výsledky šetření 
technických selhání systému vypořádání TARGET2, ECB se zavázala zveřejnit 
hlavní zjištění tohoto šetření. Dne 16. listopadu 2020 ECB oznámila zahájení 
nezávislého externího přezkumu služeb TARGET.35 ECB identifikuje a bude řešit 
základní příčiny incidentů a do druhého čtvrtletí roku 2021 zveřejní hlavní závěry 
externího přezkumu. ECB je odhodlána se z těchto incidentů poučit, přičemž 

 
31  Viz např. stanovisko Evropské centrální banky ze dne 19. února 2021 k návrhu nařízení o trzích 

s kryptoaktivy (CON/2021/4).  
32  Viz A digital euro for the digital era, úvodní prohlášení člena Výkonné rady ECB Fabia Panetty ve 

Výboru Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti, 12. října 2020.  
33  Viz např. dopis Fabia Panetty poslankyni EP Irene Tinagliové ze dne 18. ledna 2021 o dokončení 

veřejné konzultace ECB o digitálním euru.  
34  CIISI-EU byl zřízen v rámci ECRB, fóra na vysoké úrovni, kterému předsedá ECB a jež sdružuje 

centrální banky, evropské orgány, kritické subjekty FMI a poskytovatele služeb třetích stran. 
35  Viz tisková zpráva, „ECB announces independent review of payments system outage“, ECB, 

16. listopadu 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/en_con_2021_4_f_sign%7Eae64135b95..pdf?e5df6f0031b735c6e599a174de4e8115
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/en_con_2021_4_f_sign%7Eae64135b95..pdf?e5df6f0031b735c6e599a174de4e8115
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp201012_1%7E1d14637163.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.letter210118_Panetta_Tinagli%7Ee053c06e53.en.pdf?23748c4ad3fcb2393a80d989a220b6a4
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr201116%7E7b08f0a3c5.en.html
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ohledně svých zjištění bude plně transparentní a podnikne kroky potřebné k tomu, 
aby i nadále poskytovala vysoce efektivní a spolehlivé FMI.36 

Pokud jde o výzvu v usnesení, aby nebyl objem bankovek v oběhu již dále 
snižován, ECB zdůrazňuje, že všechny nominální hodnoty série Europa od 5 
do 200 EUR budou používány i nadále. Hodnota bankovek v oběhu vzrostla v roce 
2020 přibližně o 11 %, tj. o 142 mld. EUR, což je nejvyšší absolutní růst bankovek 
v oběhu od jejich zavedení v roce 2002.37 Studie o platebním chování v celé 
eurozóně z roku 2019 rovněž zdůrazňuje, že hotovost zůstává dominantní metodou 
pro malé, na místě prováděné platby v eurozóně.38 Aby byla zajištěna důvěra 
v hotovost v eurech, ECB pokračuje ve svém úsilí zkoumat a připravovat budoucí 
návrhy bankovek s novými, nejmodernějšími ochrannými prvky. 

6 Hospodářská a měnová unie 

Pokud jde o mezinárodní úlohu eura, ECB opakuje, že atraktivitu eura ve světě 
podporuje především hlubší Hospodářská a měnová unie blíže dokončení, 
včetně posílení unie kapitálových trhů.39 Pro atraktivitu eura ve světě je rovněž 
důležité provádění zdravých hospodářských politik v eurozóně. S dokončením 
bankovní unie by se eurozóna stala odolnější a pokrok směrem k unii kapitálových 
trhů by vedl k prohloubení a větší likviditě finančních trhů. To by následně nepřímo 
podpořilo mezinárodní používání eura jako měny pro mezinárodní investice, 
financování a vypořádávání. Pandemie koronaviru (COVID-19) zdůrazňuje 
naléhavost těchto politik a reformních snah. 

Pokud jde o výzvu v usnesení, která se týká plodné spolupráce s členskými 
státy mimo eurozónu, ECB a národní centrální banky úzce spolupracují 
v rámci ESCB při zastřešujícím cíli přivést všechny členské státy, na které se 
nevztahuje výjimka, do třetí etapy Hospodářské a měnové unie. Díky spolupráci 
Unie, jejích členských států a ECB a národních centrálních bank v rámci ESCB se 
eurozóna neustále rozrůstá a v současné době ji tvoří 19 členských států. Bulharsko 
a Chorvatsko se v roce 2020 připojily k mechanismu směnných kurzů (ERM II), který 
je nezbytným předpokladem pro splnění kritérií konvergence pro přijetí eura, jak jsou 
stanovena ve Smlouvách. 

7 Institucionální záležitosti 

Pokud jde o návrhy v usnesení týkající se dalšího posílení dohod 
o odpovědnosti ECB, ECB považuje stávající ujednání o odpovědnosti za 
účinná a je připravena dále se s Evropským parlamentem zamyslet nad 

 
36  Viz rovněž dopis prezidentky ECB poslanci EP Markusi Ferberovi ze dne 21. ledna 2021 o systému 

TARGET2. 
37  Statistické údaje týkající se bankovek a mincí v oběhu jsou k dispozici na internetových stránkách ECB 

a jejich aktualizace probíhá zhruba 14. pracovní den každého měsíce. 
38  Viz „Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE)“, ECB, prosinec 2020. 
39  Viz „The international role of the euro“, ECB, Frankfurt nad Mohanem, červen 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter210122_Ferber%7Ea55c2d402a.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.spacereport202012%7Ebb2038bbb6.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/ire/html/ecb.ire202006%7E81495c263a.en.html
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způsoby, jak zajistit účinné plnění svých povinností v oblasti odpovědnosti. 
ECB konstatuje, že podle Smlouvy je v první řadě odpovědná Evropskému 
parlamentu, zatímco v některých případech se rovněž účastní výměny názorů 
s parlamenty v jednotlivých zemích. Pokud jde o výzvu Evropského parlamentu 
k vytvoření interinstitucionální dohody, která by stávající postupy odpovědnosti 
formalizovala a přesáhla je, změny by měly vždy vycházet z ustanovení primárních 
právních předpisů EU, která pro ECB stanoví výslovné povinnosti týkající se 
odpovědnosti, dodržovat zásadu nezávislosti centrální banky a být dostatečně 
flexibilní, aby uspokojily současnou a budoucí poptávku po kontrole činnosti ECB. 

Výzvy Evropského parlamentu k dodatečné transparentnosti ohledně střetů 
zájmů a ke zdokonalené politice ECB pro oznamování porušení předpisů byly 
plně vyřešeny. ECB významně zvýšila svou úroveň transparentnosti 
a odpovědnosti zveřejněním prohlášení o zájmech všech členů orgánů na vysoké 
úrovni a stanovisek40 svého Etického výboru, která se již týkají nejen skutečných, ale 
i potenciálních střetů zájmů a činností po skončení pracovního poměru vysoce 
postavených úředníků ECB. V říjnu 2020 přijala ECB posílený rámec pro 
oznamování porušení předpisů, včetně uživatelsky přívětivého a anonymního 
nástroje pro oznámení porušení předpisů, jakož i přísná pravidla na ochranu 
oznamovatelů před odvetou. Tento rámec je v souladu se zásadami směrnice EU 
o oznamování porušení předpisů41 a byl rozšířen na všechny vysoce postavené 
úředníky ECB. 

Pokud jde o výzvu v usnesení, aby ECB zajistila nezávislost členů Výboru pro 
audit a zamezila střetům zájmů členů Etického výboru, ECB připomíná, že 
nezávislost členů výboru je výslovně stanovena v mandátu Výboru pro audit 
a v rozhodnutí, kterým byl zřízen Etický výbor. V posledních letech přijala Rada 
guvernérů několik opatření ke zvýšení nezávislosti a rozmanitosti členů Etického 
výboru a Výboru pro audit. Rada guvernérů do tohoto výboru jmenovala v červenci 
2019 hlavního etického poradce nevládní organizace a bývalého etického poradce 
Mezinárodního měnového fondu. Nedávný přezkum mandátu Výboru pro audit42 
posiluje v několika ohledech nezávislost a nestrannost členů, například stanovením 
požadavku, aby externí členové předložili prohlášení o zájmech, a rozšířením 
rozsahu oprávněných členů. Revidovaný mandát stanoví, že nejméně jeden externí 
člen je vybrán z osob, které v rámci Eurosystému dříve nezastávaly žádné pozice. 
ECB zároveň považuje za nezbytné, aby byly mezi členy obou výborů také bývalí 
vysoce postavení úředníci ECB, protože jejich zkušenosti a hluboké znalosti 

 
40  Viz Stanoviska Etického výboru. 
41  Viz rozhodnutí ECB ze dne 20. října 2020, kterým se mění pravidla pro zaměstnance Evropské 

centrální banky, pokud jde o zavedení nástroje pro oznámení porušení a posílení ochrany 
oznamovatelů (ECB/2020/NP37) a rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/1575 ze dne 
27. října 2020 o posuzování informací o porušení předpisů oznámených prostřednictvím nástroje pro 
oznámení porušení v případech, kdy je dotčenou osobou vysoce postavený úředník ECB, a o přijímání 
následných opatření v návaznosti na taková oznámení (ECB/2020/54). Nová politika pro oznamování 
porušení předpisů dodržuje základní zásady směrnice EU o oznamování porušení předpisů a je s nimi 
v souladu, včetně podávání zpráv Evropskému úřadu pro boj proti podvodům. Zdokonalená politika 
ECB dále poskytuje zvláštní postup pro oznamování porušení pravidel ze strany vysoce postavených 
úředníků ECB (včetně všech členů Rady guvernérů a Rady dohledu), který nabízí stejnou úroveň 
ochrany oznamovatelům a svědkům. 

42  Viz mandát Výboru pro audit, ECB, prosinec 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/opinions_ethics_com/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/pa_document/shared/data/ecb.dr.par2019_0112_Staff_Rules_2020_NP37.en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020D1575
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937
https://www.ecb.europa.eu/ecb/shared/pdf/corgov/202012_audcomman.cs.pdf
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institucionálního uspořádání, úloh a odpovědnosti ECB i věcné znalosti jsou 
neocenitelnými aktivy při určování skutečných a potenciálních rizik nebo střetů 
zájmů. 

Pokud jde o odkazy v usnesení týkající se komunikačních politik ECB, ECB 
konstatuje, že dvoustranné hovory s pozorovateli ECB, včetně hlavních 
ekonomů a vedoucích pracovníků výzkumu, probíhaly ve stanoveném rámci, 
pokud jde o uplatňované záruky, a informace o nich byly uvedeny v pravidelně 
zveřejňovaných denících. Interakce se soukromým finančním sektorem zvyšují 
informovanost a chápání trhu ze strany ECB a jako takové představují vstupní 
informace při přípravě nastavení měnové politiky ECB. Tato interakce proto 
podporuje ECB při plnění jejího mandátu ve prospěch občanů eurozóny. Aby bylo 
zajištěno plné dodržování nejvyšších standardů transparentnosti a odpovědnosti, 
vytvořila ECB pevný rámec pro interakci se zástupci soukromého sektoru. Kodex 
chování ECB a její obecné zásady pro vnější komunikaci jasně vymezují podmínky, 
za kterých se tyto výměny uskutečňují.43 Hovory s hlavními ekonomy a analytiky 
finančních institucí probíhaly v souladu s tímto rámcem a informace o nich byly plně 
zahrnuty do pravidelně zveřejňovaných deníků. Tyto hovory se v současné době 
neuskutečňují po tiskové konferenci Rady guvernérů. ECB průběžně přezkoumává 
své politiky a postupy týkající se komunikace, aby byly co nejúčinnější, a to vždy při 
zachování transparentnosti. Za tímto účelem je znovu zvažován také formát těchto 
hovorů, který byl v usnesení zmíněn.44 

ECB vítá výzvu Evropského parlamentu k podrobnějšímu zveřejňování 
sociálních a zaměstnaneckých záležitostí a také záležitostí týkajících se správy 
a řízení a považuje transparentnost nefinančních informací a jejich zlepšenou 
kvalitu a dostupnost za významné. Od roku 2010 ECB zveřejňuje komplexní 
soubor environmentálních údajů a cílů ve svém environmentálním prohlášení, které 
vypracovává v souladu se systémem environmentálního řízení a auditu EU 
(EMAS)45 a každoročně jej zveřejňuje. Souhrn jejího plnění úkolů v oblasti životního 
prostředí je rovněž uveden ve výroční zprávě ECB. V roce 2021 zahájila ECB práci 
na rozšíření svého stávajícího rámce pro podávání zpráv o životním prostředí tak, 
aby zahrnovala hospodářské, řídící a sociální záležitosti, s přihlédnutím 
k požadavkům směrnice EU 2014/95 o vykazování nefinančních informací (NFRD)46 
a navazujících obecných zásad. ECB má za cíl zahájit zveřejňování informací 
o udržitelnosti v roce 2022 s ohledem na plnění úkolů ECB v roce 2021. Posun 
směrem k celostnímu rámci udržitelnosti a podávání zpráv podpoří také nové 
centrum ECB pro řešení otázek souvisejících se změnou klimatu.47 ECB se navíc 
jako pozorovatelská organizace podílela na činnosti Projektové pracovní skupiny 

 
43  Pokud jde o kodex chování ECB, viz článek 8 Kodexu chování vysoce postavených úředníků Evropské 

centrální banky a obecné zásady externí komunikace vysoce postavených úředníků Evropské centrální 
banky. 

44  Viz rovněž dopis prezidentky ECB poslanci EP Chrisi MacManusovi ze dne 21. ledna 2021. 
45  Výroční prohlášení ECB týkající se životního prostředí je zveřejněno na internetových stránkách ECB. 
46  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 

2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti 
některými velkými podniky a skupinami (Úř. věst. L 330, 15.11.2014). 

47  Viz tisková zpráva, „ECB sets up climate change centre“, ECB, 25. ledna 2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52019XB0308(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52019XB0308(01)
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/transparency/html/eb-communications-guidelines.cs.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/transparency/html/eb-communications-guidelines.cs.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter210122_MacManus_1%7E4f4efccba5.en.pdf?518a0e296883e717abf2cca3becdfd5c
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/climate/green/html/index.cs.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32014L0095
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1%7E3fc4ebb4c6.en.html
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evropské laboratoře týkající se přípravných prací pro stanovení možných standardů 
EU pro nefinanční výkaznictví, jímž Evropskou poradní skupinu pro účetní 
výkaznictví pověřila Evropská komise. 

Pokud jde zejména o podávání zpráv o sociálních a zaměstnaneckých 
záležitostech, příslušné informace a klíčové údaje již ECB sdílí ve svých 
výročních zprávách. Výroční zpráva ECB obsahuje informace o složení pracovních 
sil, probíhajících programech pro vedoucí pracovníky, kariérních a profesních 
rozvojových rámcích pro zaměstnance a o iniciativách v oblasti rozmanitosti 
a inkluze pro posílení a podporu kultury inkluze v ECB.48 V posledních letech se 
komunikace zaměřila na opatření přijatá k dosažení větší genderové rovnováhy 
v ECB, včetně nové genderové strategie na období 2020–2026 a činností, které byly 
podniknuty na podporu inkluzivního chování ve spolupráci se sítěmi ECB v oblasti 
rozmanitosti. V zájmu dalšího zveřejňování informací o otázkách sociálních 
a zaměstnaneckých záležitostí v souladu s návrhy stanovenými ve směrnici NFRD 
má ECB v úmyslu zaujmout podobný přístup k podávání zpráv o vývoji nového 
kariérního rámce, který byl zaveden na začátku roku 2020, včetně jeho hlavních rysů 
(všeobecné popisy pozic, horizontální mobilita a vnitřní nábor zaměstnanců, 
zavedení nových způsobů povýšení atd.). Poskytnuty budou také další informace 
o některých aspektech dobrých pracovních podmínek, výkonnosti a kariérního růstu, 
politikách rozmanitosti a rovných příležitostech v ECB, jakož i o probíhajícím 
přezkumu nových způsobů práce po skončení pandemie. 

ECB bere na vědomí odkazy v usnesení na nedostatečnou genderovou 
rovnováhu ve Výkonné radě ECB a v něm uvedenou výzvu, aby členské státy 
aktivně pracovaly na dosažení rovnováhy mezi ženami a muži ve svých 
připravovaných návrzích na užší seznamy a jmenování. Postup pro jmenování 
členů Výkonné rady ECB je stanoven v čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a v článku 11.2 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních 
bank a Evropské centrální banky.49 Změny způsobu, jakým je uvedená smlouva 
uplatňována ve věci výběrového řízení členů Výkonné rady ECB, přísluší Radě 
a Evropskému parlamentu. 

I když ECB nemůže zasahovat do složení své Výkonné rady, je odhodlána 
zlepšit genderovou rovnováhu v rámci organizace, zejména prostřednictvím 
opatření a cílů zavedených od roku 2013. Tyto iniciativy vedly ke značnému 
nárůstu podílu žen v řídicích funkcích v ECB.50 V květnu 2020 ECB oznámila novou 
strategii dalšího zlepšení genderové rovnováhy svých zaměstnanců na všech 
úrovních.51 Tato politika vymezuje cílové podíly se zaměřením na roční podíl žen, 

 
48  Informace o sociálních a zaměstnaneckých záležitostech viz např. část 12.1 výroční zprávy ECB za rok 

2019.  
49  Členy Výkonné rady ECB jmenuje Evropská rada na základě doporučení Rady Evropské unie po 

konzultaci s Evropským parlamentem a Radou guvernérů ECB. 
50  Na konci roku 2019 zastávaly ženy téměř 31 % vyšších řídicích funkcí oproti 12 % na konci roku 2012. 

Navíc na konci roku 2019 vykonávaly ženy 30 % všech řídicích funkcí v ECB oproti 17 % na konci roku 
2012. Celkově bylo na konci roku 2019 mezi zaměstnanci ECB 45 % žen (oproti 43 % na konci roku 
2012). 

51  Viz tisková zpráva, „ECB announces new measures to increase share of female staff members“, ECB, 
14. května 2020. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2019%7Ec199d3633e.cs.html#toc86
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514%7E94dbb7c109.en.html
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které jsou jmenovány do nových a otevřených pozic, jakož i cíle pro celkový podíl 
zaměstnankyň na různých platových úrovních. Tyto cíle mají za účel zvýšit do roku 
2026 podíl žen na jednotlivých úrovních na 36 až 51 %. Jsou doprovázeny 
souborem dalších opatření na podporu genderové rovnováhy, která budou zavedena 
od roku 2021. 
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