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Přinášíme Vám březnové Regulatorní novinky
v oblasti regulatorních změn.
Dozvíte se o připravovaných změnách
Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA),
Evropské centrální banky (ECB), Rady
pro finanční stabilitu (FSB) a seznam publikací
a událostí v oblasti regulace očekávaných
v tomto čtvrtletí.
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EU

EBA

Výsledky ročního posouzení
výstupů interních modelů
pro banky v EU, provedeného
Evropským orgánem
pro bankovnictví

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) vydal výsledky ve dvou zprávách
(benchmarking tržního rizika a portfolio s výrazným selháním),
které zkoumají variabilitu rizikově vážených aktiv v bankách a posuzují
klíčové drivery této variability. Letošní zpráva poprvé zahrnuje všechny
banky EU, které k výpočtu regulatorních kapitálových požadavků používají
interní modely. Zpráva poukazuje na řadu oblastí pro další přezkum
dozorčím orgánem, včetně postupů pro expozice se selháním, definice
selhání, použití globálních modelů a interakce se specifickými podmínkami
země pro expozice s protistranami z různých jurisdikcí, neodůvodněných
rozdílů mezi regulačními přístupy a možných kompenzačních dopadů mezi
interními přístupy.

EU

EBA

Konzultace o kritériích pro
identifikaci subjektů, které mají
být zahrnuty do plánu obnovy

Srovnávací zpráva Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
o možnostech obnovy uvádí, že banky udělaly velký pokrok v pochopení
významu podrobné analýzy možností obnovy v rámci svých plánů obnovy.
Většina bank musí zlepšit analýzy proveditelnosti možností obnovy pro
různé scénáře. Orgán EBA konzultoval společná kritéria, která by banky
měly používat k identifikaci subjektů (tj. dceřiných společností a poboček),
jež je třeba zahrnout do skupinových plánů obnovy. EBA navrhuje rozdělit
subjekty do kategorií podle relevantnosti, tj. různé míry informací, které jim
mají být poskytnuty. EBA provede veřejné projednání návrhů 20. dubna.

EU

ECB

Příručka pro cílenou prověrku
interních modelů (TRIM)

Evropská centrální banka (ECB) konzultovala příručku pro cílenou
prověrku interních modelů (TRIM). Obsahuje návrhy pro dozorčí praxi
a způsob, jak hodlá interpretovat příslušné zákony EU o úvěrovém a tržním
riziku a riziku protistrany, a pro správu modelů s cílem zajistit
harmonizované použití stávajícího právního rámce. Před dokončením
příručky bude ECB konzultovat také návrhy pro každý typ rizika.
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EU

ECB

Zátěžový test pro rok 2017 –
analýza citlivosti na úrokové riziko
bankovní knihy (IRRBB)

ECB oznámila (včetně zohlednění často kladených otázek), že dozorčí
zátěžové testování pro rok 2017 provede formou citlivostní analýzy při
uplatnění šesti hypotetických scénářů pro úrokový šok uvedených ve
standardu Basilejského výboru pro řízení úrokového rizika bankovní
knihy (IRRBB) s cílem pochopit dopady změn úrokových sazeb při použití
standardu Basilejského výboru pro bankovní dohled (BCBS) pro řízení
úrokového rizika bankovní knihy. Bude brát v potaz, jak bankovní modely
chování klientů ovlivňují měření úrokového rizika. Výsledky budou
začleněny do procesu přezkumu a vyhodnocování orgánem dohledu (SREP),
ačkoli rozhodnutí o tom, jak velký kapitál banka musí mít, nebude určeno
„kvantitativním způsobem“, ale informováním banky o její relativní
zranitelnosti při různých podobách úrokového šoku. ECB zdůraznila,
že celková částka kapitálového požadavku pro banky pod jejím přímým
dohledem se pravděpodobně nezmění.
Další informace jsou uvedeny v poznámce ECRS k danému tématu.
Mezinár.

FSB Posouzení postupu implementace
a dopadů reforem

Rada pro finanční stabilitu (FSB) se sešla v Kapském Městě, aby posoudila
pokrok u řady post-krizových reforem a projednala postup prací při tvorbě
rámce k posouzení post-implementačních dopadů reforem. Rada se
zavázala k předložení řady zpráv a návrhů postupů před červencovým
summitem předních představitelů G20, včetně prověrky implementace
stínového bankovnictví a reforem OTC derivátů a dokumentů k diskusi
o finančních technologiích a roli odměňování při řešení rizik zneužití
pravomoci.
Další informace jsou uvedeny v poznámce ECRS k danému tématu.
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Aktuální čtvrtletí
Seznam publikací a událostí v oblasti regulace očekávaných v tomto
čtvrtletí
Obezřetnostní rámec pro bankovní sektor

Termín

V
prodlení

EU

EBA

Pokyny ke zveřejňování
koeficientů krytí likvidity
(LCR)

„V procesu“

V
prodlení

EU

EBA

Doporučení k nastavení
kapitálových pokynů

září 2016

Obezřetnostní rámec pro pojišťovnictví
Mezinár. IAIS

Konzultace k prvním
mezinárodním kapitálovým
standardům pro pojišťovny

Polovina
roku 2017

Struktury kapitálových trhů
V
prodlení

V
prodlení

Velká
Británie

FCA

Konzultační dokument
k implementaci regulace
benchmarků

únor

EU

EBA

Finální zpráva o
obezřetnostním režimu pro
investiční společnosti

červen

Zpráva o celosvětovém
monitoringu stínového
bankovnictví za rok 2016

4. čtvrtletí
2016

Mezinár. FSB

Chování a hospodářská soutěž

V
prodlení
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Velká
Británie

FCA

Tematická přezkumná zpráva „začátek
o odměňování zaměstnanců a roku 2017“
pobídkách

Velká
Británie

FCA

Konzultace k hodnocení
úvěruschopnosti u
spotřebitelských úvěrů

Velká
Británie

PRA/FCA Konzultační dokument
stanovující podrobnosti
očekávaného rozšíření
regulace vedoucích
pracovníků a režimu
certifikace (tzv. SM&CR) na
všechny regulované firmy
v roce 2018

2. čtvrtletí

Velká
Británie

PRA

Konečná pravidla pro tzv.
whistleblowing na britských
pobočkách

1. čtvrtletí

Velká
Británie

Vláda

Konzultace k novému
přestupku podniků týkajícího
se praní špinavých peněz

3. čtvrtletí
2016

Velká
Británie

FCA

Finální zpráva tržní studie
řízení aktiv

2. čtvrtletí

EU

EC

Unie kapitálových trhů
(CMU): Akční plán pro
retailové finanční služby

1. čtvrtletí

1. čtvrtletí
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EU

V
prodlení

EP/EC

Nařízení o sdělení klíčových
informací týkajících se
strukturovaných investičních
produktů a pojistných
produktů s investiční složkou
(PRIIPs) má schválit
Parlament a Rada

2. čtvrtletí

Mezinár. FSB

Inventarizace probíhajících
opatření mezinárodních
orgánů, národních úřadů,
oborových sdružení a firem
ohledně řídících rámců

březen

Mezinár. FSB

Pokyny ke stávajícím
principům kompenzace

červen

Mezinár. IOSCO

Zveřejnění konsolidovaného
souboru regulačních nástrojů
pro chování na
velkoobchodním trhu

leden 2017

Mezinár. FSB

Finalizace globálního
měnového kodexu

květen

Platby, technologie a inovace
Velká
Británie
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PSR

Konečná opatření týkající se
vlastnictví a
konkurenceschopnosti
poskytování infrastruktury

„začátek
roku 2017“
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Kontakt
David Batal
Partner
dbatal@deloittece.com
+420 246 042 519
David Batal pracuje jako partner v oddělení auditorských
služeb společnosti Deloitte Česká republika. Pan Batal začal
pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia
na Vysoké škole ekonom... více

Ondřej Veselovský
Ředitel
oveselovsky@deloittece.com
+420 246 042 654
Ondřej Veselovský pracuje ve společnosti Deloitte v České
republice od roku 2008. Oblasti finančního poradenství
se věnuje již od roku 2001 a k jeho klíčovým relevantním
zkušenostem patří poradenství ... více
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Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích
členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích
členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost
DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje.
Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese
www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního
a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a související služby
klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně
propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má
společnost Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům,
mezi něž patří čtyři z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global
500 ®, vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své
nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li se dozvědět více o způsobu,
jakým zhruba 245 000 odborníků dělá to, co má pro klienty smysl, kontaktujte
nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn či Twitter.
Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů
sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je
členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě.
Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte
Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými
právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central
Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám
poskytujícím služby prostřednictvím více než 6 000 zaměstnanců
ze 44 pracovišť v 18 zemích.
© 2018 Pro více informací kontaktujte Deloitte Česká republika.
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