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§ 1 písm. g) Tento zákon zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo
použitelný předpis Evropské unie2) a pro
oblast finančního trhu upravuje
a) ozdravné plány a postupy,
b) plánování řešení krize,
c) postavení a pravomoci České národní
banky,
d) postupy v případě selhání povinné osoby
nebo skupinového selhání,
e) financování řešení krize a
f) přeshraniční spolupráci a postupy při ní
uplatňované., a

Celex č.

Ustanovení

Obsah

32019L0879

Čl. 44a odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby
prodávající způsobilých závazků, jež
splňují všechny podmínky uvedené
v článku 72a nařízení (EU) č.
575/2013, kromě čl. 72a odst. 1
písm. b) a čl. 72b odst. 3 až 5
uvedeného
nařízení,
prodávali
takové závazky neprofesionálním
zákazníkům ve smyslu čl. 4 odst. 1
bodu 11 směrnice 2014/65/EU,
pouze pokud jsou splněny tyto
podmínky:
a) prodávající provedl posouzení
vhodnosti v souladu s čl. 25 odst. 2
směrnice 2014/65/EU;
b) prodávající je
posouzení podle

na základě
písmene a)

g) povinnosti při prodeji podřízených
způsobilých závazků.

přesvědčen, že tyto způsobilé
závazky
jsou
pro
daného
neprofesionálního
zákazníka
vhodné;
c) prodávající podloží vhodnost v
souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice
2014/65/EU.
Bez ohledu na první pododstavec
mohou členské státy stanovit, že
podmínky vymezené v písmenech a)
až c) tohoto pododstavce se použijí
na prodávající jiných nástrojů, které
jsou kapitálem nebo závazky
použitelnými
k
rekapitalizaci
z vnitřních zdrojů.

Poznámka 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 32019L0879
pod čarou č. 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou
1
se stanoví rámec pro ozdravné postupy a
řešení krize úvěrových institucí a
investičních podniků a kterou se mění
směrnice Rady 82/891/ES, směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES,
2002/47/ES,
2004/25/ES,
2005/56/ES,
2007/36/ES,
2011/35/EU,
2012/30/EU
a 2013/36/EU a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a
(EU) č. 648/2012, ve znění směrnice

Čl. 3 odst. 2

2. Předpisy uvedené v odstavci 1
přijaté členskými státy musí
obsahovat odkaz na tuto směrnici
nebo musí být takový odkaz učiněn
při jejich úředním vyhlášení. Způsob
odkazu si stanoví členské státy.

Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/879.
§ 2 odst. 1 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32014L0059
písm. a)
a) opatřením k řešení krize výkon pravomocí
podle § 82, § 82a, § 83 odst. 1, § 84 odst. 1,
§ 85 odst. 1 a 2, zavedení správy pro řešení
krize podle § 86 až 95, přechod činnosti na
soukromého nabyvatele podle § 96 až 101,
přechod činnosti na překlenovací instituci
podle § 102 až 112, přechod činnosti na
osobu pro správu aktiv podle § 113 až 119,
nebo
konverze
odpis
a konverze
odepisovatelných závazků podle § 120 až
128 126 a § 137 138 až 156, vládní
stabilizační nástroje podle § 157 až 163 a
výkon doplňkových pravomocí podle § 164
a 164a,

Čl. 2 odst. 1 bod 40)

§ 2 odst. 1 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32019L0879
písm. e)
e)
významnou
ovládanou
osobou
významný dceřiný podnik podle čl. 4 odst.
1 bodu 135 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

Čl. 2 odst. 1 bod 5a

§ 2 odst. 1 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32014L0059
písm. f)
f) ovládající osobou mateřský podnik
podle čl. 4 odst. 1 bodu 15 písm. a)

Čl. 2 odst. 1 bod 6)

1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
„opatřením
k
řešení
krize“
rozhodnutí zavést podle článku 32
nebo 33 v instituci nebo subjektu
uvedeném v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) režim, řešení krize, použití
nástroje k řešení krize nebo výkon
jedné nebo více pravomocí k řešení
krize;

1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
5a)
„významným
dceřiným
podnikem“
významný
dceřiný
podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu
135 nařízení (EU) č. 575/2013;
1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
6) „mateřským podnikem“ mateřský

nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013,

podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu
15 písm. a) nařízení (EU) č.
575/2013;

§ 2 odst. 1 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32019L0879
písm. p)
p) osobou podléhající řešení krize
právnická osoba se sídlem v členském
státě, vůči které skupinový plán řešení
krize předpokládá uplatnění opatření k
řešení krize, nebo instituce, která není
součástí skupiny podléhající dohledu na
konsolidovaném základě, vůči které plán
řešení krize předpokládá uplatnění
opatření k řešení krize,

Čl. 2 odst. 1 bod 83a

§ 2 odst. 1 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32019L0879
písm. q)
q) skupinou podléhající řešení krize osoba
podléhající řešení krize a jí ovládané
osoby, které nejsou

Čl. 2 odst. 1 bod 83b

1. osobami podléhajícími řešení krize,

1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
83a) „subjektem řešícím krizi“:
a) právnická osoba usazená v Unii,
který je v souladu s článkem 12
orgánem příslušným k řešení krize
určena jako subjekt, pro nějž plán
řešení krize stanoví opatření k řešení
krize, nebo
b) instituce, která není součástí
skupiny podléhající dohledu na
konsolidovaném základě podle
článků 111 a 112 směrnice
2013/36/EU, pro niž plán řešení
krize vypracovaný podle článku 10
této směrnice stanoví opatření k
řešení krize;
1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
83b) „skupinou řešící krizi“:
a) subjekt řešící krizi a jeho dceřiné
podniky, které nejsou:

2. osobami ovládanými jinou osobou
podléhající řešení krize, nebo

i) samy subjekty řešícími krizi;
ii) dceřinými podniky
subjektů řešících krizi, ani

3. osobami se sídlem v jiném než členském
státě, které nejsou podle plánu řešení
krize součástí skupiny podléhající řešení
krize, a jimi ovládanými osobami,

jiných

iii) subjekty usazenými ve třetí
zemi, které nejsou podle plánu
řešení krize zahrnuty do skupiny
řešící krizi, a jejich dceřinými
podniky; nebo
b)
úvěrové
instituce
trvale
přidružené k ústřednímu subjektu a
ústřední subjekt jako takový, pokud
alespoň jedna z těchto úvěrových
institucí nebo ústřední subjekt jsou
subjektem řešícím krizi, a jejich
příslušné dceřiné podniky;

§ 2 odst. 1 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
32014L0059
písm. t)
t) vedoucím orgánem statutární orgán,
správní rada, dozorčí rada, kontrolní komise
nebo jiný orgán s obdobnou působností v
závislosti na právní formě osoby

čl. 2 odst. 1 bod 24

1. Pro účely této směrnice se
rozumí:

§ 2 odst. 2 (2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 32014L0059
písm. a)
a) opatřením k předcházení krizím opatření
podle § 11 odst. 6, opatření k odstranění
překážek způsobilosti k řešení krize podle §
23 a 24, opatření podle § 37 až 40, odpis a

Čl. 2 odst. 1 bod 101) 1. Pro účely této směrnice se
rozumí:

24) „vedoucím orgánem“ vedoucí
orgán ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 7
směrnice 2013/36/EU;

101) „opatřením k předejití krizi“
výkon pravomoci k přímému
odstranění
nedostatků
nebo

konverze
kapitálových
nástrojů
a
vnitroskupinových způsobilých závazků
podle § 60 a 61 a snížení položek
kmenového kapitálu tier 1 podle § 65,

překážek
bránících
možnosti
ozdravení podle čl. 6 odst. 6, výkon
pravomoci řešit nebo odstraňovat
překážky způsobilosti k řešení krize
podle článku 17 nebo 18, použití
opatření včasného zásahu podle
článku 27, jmenování dočasného
správce podle článku 29 nebo výkon
pravomoci k odpisu nebo konverzi
podle článku 59;

§ 2 odst. 2 (2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 32019L0879
písm. h)
h) kmenovým kapitálem tier 1 kapitál
vypočtený
podle
čl.
50
nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013,

Čl. 2 odst. 1 bod 68a

§ 2 odst. 2 (2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 32019L0879
písm. m)
m)
způsobilým
závazkem
závazek
splňující podmínky podle § 128 nebo 130,

Čl. 2 odst. 1 bod 71a

1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
68a) „kmenovým kapitálem tier 1“
kmenový kapitál tier 1 vypočtený v
souladu s článkem 50 nařízení (EU)
č. 575/2013;
1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
71a)
„způsobilými
závazky“
závazky použitelné k rekapitalizaci z
vnitřních zdrojů, které splňují
podmínky článku 45b nebo případně
čl. 45f odst. 2 písm. a) této
směrnice, a nástroje kapitálu tier 2,
které splňují podmínky čl. 72a odst.
1 písm. b) nařízení (EU) č.

575/2013;
§ 2 odst. 2 (2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 32019L0879
písm. n)
n)
vnitroskupinovým
způsobilým
závazkem způsobilý závazek splňující
podmínky podle § 130 včetně závazků
nesplňujících
podmínku
minimální
splatnosti závazku podle čl. 72c odst. 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013,

Čl. 2 odst. 1 bod 71a

§ 2 odst. 2 (2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 32019L0879
písm. o)
o) podřízeným způsobilým závazkem
způsobilý závazek splňující podmínky
podle čl. 72b odst. 2 písm. d) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013,

Čl. 2 odst. 1 bod 71b

§ 3 odst. 3 (3) Dále se pro účely tohoto zákona 32014L0059
písm. a) až rozumí
c)
a)
konsolidovaným
základem
konsolidovaná situace podle čl. 4 odst. 1
bodu 47 nařízení Evropského parlamentu

Čl. 2 odst. 1 bod 7)

1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
71a)
„způsobilými
závazky“
závazky použitelné k rekapitalizaci z
vnitřních zdrojů, které splňují
podmínky článku 45b nebo případně
čl. 45f odst. 2 písm. a) této
směrnice, a nástroje kapitálu tier 2,
které splňují podmínky čl. 72a odst.
1 písm. b) nařízení (EU) č.
575/2013;
1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
71b) „podřízenými způsobilými
nástroji“ nástroje, které splňují
všechny podmínky uvedené v
článku 72a nařízení (EU) č.
575/2013, s výjimkou čl. 72b odst. 3
až 5 uvedeného nařízení;

Čl. 2 odst. 1 bod 18)

1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
7) výrazem „na konsolidovaném
základě“ na základě konsolidované
situace ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu

a Rady (EU) č. 575/2013,

47 nařízení (EU) č. 575/2013;

b) orgánem příslušným k řešení krize
orgán, který byl pověřen k výkonu
pravomocí k řešení krize na finančním
trhu,

18) „orgánem příslušným k řešení
krize“ orgán určený členským
státem v souladu s článkem 3;

c) orgánem příslušným k řešení krize
skupiny orgán příslušný k řešení krize
v členském státě, jehož orgán dohledu je
orgánem příslušným k dohledu na
konsolidovaném základě nad touto
skupinou,
§ 3 písm. d) (3) Dále se pro účely tohoto zákona 32019L0879
rozumí

Čl. 2 odst. 1 bod 83c

d) globální systémově významnou institucí
globální systémově významná instituce
podle čl. 4 odst. 1 bodu 133 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013,
§ 3 písm. e) (3) Dále se pro účely tohoto zákona 32019L0879
rozumí
e) kombinovanou kapitálovou rezervou
kombinovaná kapitálová rezerva podle
zákona upravujícího činnost bank, zákona
upravujícího činnost spořitelních a
úvěrních
družstev
nebo
zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém

1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
83c)
„globální
systémově
významnou institucí“ neboli „GSVI“ globální systémově významná
instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1
bodu 133 nařízení (EU) č. 575/2013;

Čl. 2 odst. 1 bod 109

1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
109) „požadavkem kombinovaných
kapitálových rezerv“ požadavek
kombinovaných kapitálových rezerv
ve smyslu čl. 128 bodu 6 směrnice
2013/36/EU.

trhu.
§ 3 písm. f)

(3) Dále se pro účely tohoto zákona 32019L0879
rozumí
f) požadavkem na podřízenost požadavek,
aby osoba podléhající řešení krize plnila
část
minimálního
požadavku
prostřednictvím kapitálu, podřízených
způsobilých závazků nebo závazků
ovládané osoby podle § 128a,

Čl. 45b odst. 5

5. U subjektů řešících krizi, které
nejsou G-SVI ani subjekty řešícími
krizi, na které se vztahuje čl. 45c
odst. 5 nebo 6, může orgán příslušný
k řešení krize rozhodnout, že část
požadavku uvedeného v článku 45e
až do výše 8 % celkových závazků
včetně kapitálu subjektu nebo do
výše částky vypočtené podle vzorce
uvedeného v odstavci 7, podle toho,
co je vyšší, musí být splněna
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých nástrojů
nebo závazků uvedených v odstavci
3 tohoto článku, jsou-li splněny tyto
podmínky:
a) nepodřízené závazky uvedené v
odstavcích 1 a 2 tohoto článku mají
ve vnitrostátní hierarchii stanovené
pro případ platební neschopnosti
stejný stupeň priority jako určité
závazky, které jsou vyloučeny z
uplatnění pravomocí k odpisu a
konverzi v souladu s čl. 44 odst. 2
nebo 3;
b) existuje riziko, že v důsledku

plánovaného uplatnění pravomocí k
odpisu a konverzi na nepodřízené
závazky, které nejsou vyloučeny z
uplatnění těchto pravomocí v
souladu s čl. 44 odst. 2 nebo 3,
vzniknou věřitelům pohledávek
vyplývajících z těchto závazků větší
ztráty, než jaké by jim vznikly při
likvidaci
v rámci
běžného
úpadkového řízení;
c) výše
kapitálu
a
jiných
podřízených závazků nepřekračuje
hodnotu nutnou pro zajištění toho,
aby věřitelům uvedeným v písmeni
b) nevznikaly ztráty vyšší, než jaké
by jim jinak vznikly při likvidaci v
rámci běžného úpadkového řízení.
Určí-li orgán příslušný k řešení
krize, že v rámci třídy závazků
zahrnující
způsobilé
závazky
představuje výše závazků, které jsou
nebo
budou
s
přiměřenou
pravděpodobností z uplatňování
pravomocí k odpisu nebo konverzi v
souladu s čl. 44 odst. 2 nebo 3
vyloučeny, celkem více než 10 %
dané třídy, posoudí riziko uvedené

v prvním
pododstavci
tohoto odstavce.
§ 4 odst. 1 (1) Povinná osoba selhává, jestliže
32014L0059
písm.
d) d) je ve stavu, kdy vyžaduje poskytnutí
bod 3
veřejné podpory s výjimkou případu, kdy by
tato podpora byla poskytnuta v souladu s
právními předpisy4) předpisy4) a právními
akty5) dalšími akty5) Evropské unie pro
oblast veřejné podpory, preventivně, dočasně
a za účelem odvrácení závažného narušení
hospodářství státu a ochrany finanční
stability, instituci, která nesplňuje podmínky
podle písmen a) až c), v míře přiměřené
svému účelu, za podmínky, že instituce
nehodlá použít tuto podporu na uhrazení
skutečných nebo hrozících ztrát, a podpora
má jednu z těchto podob
3. navýšení kapitálu za podmínek
nezvýhodňujících
instituci,
pokud
v
okamžiku poskytnutí finanční pomoci není
splněna podmínka podle písmen a) až c) ani
podmínky pro provedení odpisu a konverze
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků podle § 60 nebo 61;
podpora nesmí přesáhnout výši postačující
pro pokrytí nedostatku kapitálu zjištěného
při zátěžových testech, hodnocení kvality

písm. b)

Čl. 32 odst. 4 písm. d) 4. Pro účely odst. 1 písm. a) se má
za to, že instituce je v selhání nebo
bod iii)
je její selhání pravděpodobné, je-li
splněna alespoň jedna z těchto
podmínek:
d) je vyžadována mimořádná
veřejná
finanční
podpora,
s
výjimkou případů, kdy v zájmu
zamezení nebo nápravy závažného
narušení ekonomiky členského státu
a zachování finanční stability má
tato mimořádná veřejná finanční
podpora jednu z těchto podob:
iii) kapitálová injekce nebo nákup
kapitálových nástrojů při cenách a
za podmínek, jež neposkytují
instituci výhodu, jestliže v okamžiku
poskytnutí veřejné podpory nejsou
splněny podmínky uvedené v
písmenech a), b) nebo c) tohoto
odstavce ani nenastaly okolnosti
uvedené v čl. 59 odst. 3.
V každém z případů uvedených v
prvním pododstavci písm. d) bodech

aktiv nebo obdobným způsobem.

§ 5 odst. 6

(6) Česká národní banka může za účelem 32014L0059
přípravy řešení krize rozhodnutím uložit
instituci, aby oslovila za podmínek
stanovených v § 97 odst. 1 a 2 potenciální
nabyvatele.

i), ii) a iii) musí být záruky nebo
rovnocenná opatření v nich uvedené
omezeny na solventní instituce a
podléhají konečnému schválení
podle rámci Unie pro státní podporu.
Tato opatření musí být svou
povahou preventivní a dočasná,
musí být přiměřená z hlediska
nápravy
důsledků
závažného
narušení a nesmějí být použita k
vyrovnání ztrát, jež instituce utrpěla
nebo pravděpodobně utrpí v blízké
budoucnosti.
Čl. 27 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby
příslušné
orgány
bezodkladně
oznámily orgánům příslušným k
řešení krize o zjištění, že podmínky
stanovené v odstavci 1 byly ve
vztahu k určité instituci splněny, a
aby pravomoci orgánů příslušných k
řešení krize zahrnovaly pravomoc
uložit instituci, aby oslovila
potenciální kupující za účelem
přípravy řešení krize instituce, s
výhradou podmínek stanovených v
čl. 39 odst. 2 a ustanovení o
důvěrnosti obsažených v článku 84:

§ 6 odst. 2

(2) Česká národní banka zajistí úzkou 32014L0059
spolupráci včetně výměny informací mezi
všemi dotčenými útvary při výkonu činností
podle tohoto zákona, a to zejména pro účely
postupu podle § 17, 19, 22 až 26 26a, § 77 až
79 a 78, § 81 až 81b, 98, 128b, 128c, 129 až
129d, 131 až 131c, 137, 159, 160 a § 168
32019L0879
odst. 1.

Čl. 3 odst. 4
Čl. 6 odst. 4
Čl. 14 odst. 1
Čl. 22
Čl. 27 odst. 2
Čl. 45k odst. 2

4. Členské státy požadují, aby
orgány vykonávající funkci dohledu
a funkci řešení krize a osoby
vykonávající tyto funkce jejich
jménem úzce spolupracovaly při
přípravě, plánování a uplatňování
rozhodnutí k řešení krize, bez
ohledu na to, zda orgán příslušný k
řešení krize a příslušný orgán
představují samostatné subjekty
nebo zda tyto funkce zastává týž
subjekt.
4.
Příslušný
orgán
postoupí
ozdravný plán orgánu příslušnému k
řešení krize. Orgán příslušný k
řešení krize může ozdravný plán
posoudit s cílem zjistit, zda některé
činnosti v něm zahrnuté nemohou
mít nepříznivý dopad na způsobilost
dané instituce k řešení krize, a může
příslušnému orgánu dát doporučení
ohledně těchto otázek.1. Orgán
příslušný k řešení krize předá plány
řešení krize a veškeré jejich změny
relevantním
příslušným
orgánům.Příslušné orgány předají
relevantním orgánům příslušným k
řešení
krize
dohody
o

vnitroskupinové finanční podpoře,
které schválily, a veškeré změny
těchto dohod.2. Členské státy zajistí,
aby příslušné orgány bezodkladně
oznámily orgánům příslušným k
řešení krize o zjištění, že podmínky
stanovené v odstavci 1 byly ve
vztahu k určité instituci splněny, a
aby pravomoci orgánů příslušných k
řešení krize zahrnovaly pravomoc
uložit instituci, aby oslovila
potenciální kupující za účelem
přípravy řešení krize instituce, s
výhradou podmínek stanovených v
čl. 39 odst. 2 a ustanovení o
důvěrnosti obsažených v článku 84:
2. Orgány příslušné k řešení krize a
příslušné orgány se při výkonu
svých
příslušných
pravomocí
uvedených v odstavci 1 vzájemně
konzultují.
§ 8 odst. 1

(1) Česká národní banka může, i bez žádosti, 32014L0059
s ohledem na možný výrazně nepříznivý
dopad selhání instituce se sídlem v České
republice na finanční systém trhy, ostatní
instituce včetně podmínek jejich financování
a hospodářství jako celek, jakož i na

Čl. 2 odst. 1 bod 8)
Čl. 4 odst. 1
Čl. 4 odst. 8

1. Pro účely této směrnice se
rozumí:
8)
„institucionálním systémem
ochrany“ opatření, které splňuje
požadavky stanovené v čl. 113 odst.

financování nebo hospodářství jako celek,
omezit
rozsah
uplatnění
požadavků
uvedených v § 9 a stanovit odlišně termín
pro sestavení ozdravných plánů a frekvenci
jejich pravidelné aktualizace; přitom
přihlédne k povaze podnikání instituce, její
vlastnické
struktuře,
právní
formě,
rizikovému profilu, velikosti, právnímu
postavení, provázanosti s jinými účastníky
finančního systému, rozsahu a složitosti
jejích činností, členství v institucionálním
systému ochrany nebo jiném obdobném
systému podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie2) a k investičním službám
poskytovaným touto institucí. Dojde-li ke
změně okolností, může Česká národní banka
účinnost rozhodnutí o omezení požadavků i
bez žádosti ukončit vydáním rozhodnutí,
kterým instituci stanoví nový rozsah
povinností podle § 9, 17 až 19.

7 nařízení (EU) č. 575/2013;
1. S ohledem na dopad, který by
mohlo
mít
selhání
instituce
vzhledem k povaze její obchodní
činnosti, její vlastnické struktuře,
její právní formě, jejímu rizikovému
profilu, velikosti a právnímu statusu,
její propojenosti s jinými institucemi
nebo s finančním systémem obecně,
rozsahu a složitosti jejích činností,
jejímu členství v institucionálním
systému ochrany nebo v jiných
vzájemných systémech solidarity v
souladu s čl. 113 odst. 7 nařízení
(EU) č. 575/2013 a případném
provádění investičních služeb nebo
činností ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu
2 směrnice 2014/65/EU, a s ohledem
na to, zda je pravděpodobné, že by
její selhání a následná likvidace v
běžném úpadkovém řízení měly
výrazně nepříznivý dopad na
finanční trhy, na jiné instituce, na
podmínky financování nebo na
ekonomiku obecně, členské státy
zajistí, aby příslušné orgány a
orgány příslušné k řešení krize

stanovily:
a) obsah a podrobnosti ozdravných
plánů a plánů řešení krize podle
článků 5 až 12;
b) lhůtu, ve které mají být
vypracovány první ozdravné plány a
plány řešení krize, a frekvenci jejich
aktualizace, jež může být nižší než
frekvence stanovená v čl. 5 odst. 2,
čl. 7 odst. 5, čl. 10 odst. 6 a čl. 13
odst. 3;
c) obsah a podrobnosti informací
požadovaných po institucích podle
čl. 5 odst. 5, čl. 11 odst. 1 a čl. 12
odst. 2 a oddílů A a B přílohy;
d) míru podrobností pro posouzení
způsobilosti k řešení krize podle
článků 15 a 16 a oddílu C přílohy.
8. S výhradou odstavců 9 a 10
členské státy zajistí, aby příslušné
orgány a popřípadě orgány příslušné
k řešení krize mohly upustit od
uplatňování:
a) požadavků obsažených v oddílech
2 a 3 této kapitoly na instituce
přidružené k ústřednímu subjektu,

které jsou vnitrostátním právem
zcela nebo zčásti osvobozeny od
obezřetnostních
požadavků
v
souladu s článkem 10 nařízení (EU)
č. 575/2013;
b) požadavků obsažených v oddíle 2
této kapitoly na instituce, které jsou
členem institucionálního systému
ochrany.
§ 17 odst. 4 (4) Plán řešení krize obsahuje popis 32014L0059 ve znění Čl. 10 odst. 3, 4 a 7
možných situací, ve kterých může dojít k 32019L0879
selhání, včetně případu selhání, ke kterému
došlo v době narušené finanční stability nebo
po předchozích událostech se systémovým
dopadem a stanoví možnosti uplatnění
opatření k řešení krize. Plán řešení krize
nesmí předpokládat poskytnutí nouzové
likviditní pomoci Českou národní bankou ani
použití veřejných prostředků vyjma použití
prostředků Fondu pro řešení krize a Fondu
pojištění vkladů.

3. Plán řešení krize musí
zohledňovat
řadu
relevantních
scénářů, včetně toho, že selhání je
specifické pro daný podnik že k
němu dojde v době širší finanční
nestability
nebo
událostí
se
systémovým dopadem. Plán řešení
krize nesmí předpokládat žádné z
těchto opatření:
a) jakoukoli mimořádnou veřejnou
finanční podporu, kromě použití
mechanismů financování zřízených
v souladu s článkem 100;
b) jakékoli nouzové poskytnutí
likvidity centrální bankou; ani
c) jakékoli poskytnutí likvidity
centrální bankou za nestandardních

podmínek, pokud jde o zajištění,
obsah a úrokové sazby.
4. Plán řešení krize musí obsahovat
analýzu toho, jak a kdy by mohla
instituce za podmínek, jež plán řeší,
požádat o využití facilit centrální
banky, a určovat aktiva, u nichž se
očekává, že by mohla posloužit jako
zajištění.
7. Aniž je dotčen článek 4, musí
plán řešení krize stanovit možnosti
pro použití nástrojů k řešení krize a
pravomocí k řešení krize uvedených
v hlavě IV ve vztahu k instituci.
Musí
obsahovat,
a
to
v
kvantifikované podobě, je-li to
účelné a možné:
a) shrnutí klíčových prvků plánu;
b) shrnutí podstatných změn
instituce, k nimž došlo od doby, kdy
byly předloženy poslední informace
pro účely řešení krize;
c) přehled toho, jak by bylo možné
zásadní funkce a hlavní linie
podnikání v nezbytné míře právně a
ekonomicky oddělit od ostatních

funkcí, aby se zajistila kontinuita v
případě selhání instituce;
d) odhad časového rámce pro
provedení každého podstatného
aspektu plánu;
e) podrobný popis posouzení
způsobilosti
k
řešení
krize
provedeného v souladu s odstavcem
2 tohoto článku a článkem 15;
f)
popis
veškerých
opatření
vyžadovaných podle článku 17 k
řešení nebo odstranění překážek
bránících způsobilosti k řešení krize
zjištěných v posouzení provedeném
podle článku 15;
g) popis procesů pro určení hodnoty
a prodejnosti zásadních funkcí,
hlavních linií podnikání a aktiv
instituce;
h) podrobný popis opatření pro
zajištění toho, aby byly informace
vyžadované podle článku 11 vždy
aktuální a k dispozici orgánům
příslušným k řešení krize;
i) vysvětlení orgánu příslušného k
řešení krize, jakým způsobem by

varianty řešení krize mohly být
financovány, aniž se předpokládá
kterékoli z těchto opatření:
i) jakákoli mimořádná veřejná
finanční podpora, kromě použití
mechanismů financování zřízených
v souladu s článkem 100;
ii) jakékoli nouzové poskytnutí
likvidity centrální bankou;
iii) jakékoli poskytnutí likvidity
centrální bankou za nestandardních
podmínek, pokud jde o zajištění,
obsah a úrokové sazby;
j) podrobný popis různých strategií
řešení krize, které by mohly být
uplatněny podle různých možných
scénářů
a
odpovídajících
harmonogramů;
k) popis kritických prvků vzájemné
propojenosti;
l) popis variant pro zachování
přístupu k platebním a zúčtovacím
službám a jiné infrastruktuře a
posouzení přenositelnosti pozic
klienta;

m) analýzu dopadu plánu na
zaměstnance dané instituce, včetně
posouzení souvisejících nákladů, a
popis předpokládaných postupů
konzultace se zaměstnanci během
procesu řešení krize, zohledňující
případné vnitrostátní systémy pro
dialog se sociálními partnery;
n) plán komunikace s médii a s
veřejností;
o) požadavky uvedené v článcích
45e a 45f a lhůtu pro dosažení této
úrovně v souladu s článkem 45m;
p) pokud orgán příslušný k řešení
krize uplatní čl. 45b odst. 4, 5 nebo
7, lhůtu pro dosažení souladu ze
strany subjektu řešícího krizi podle
článku 45m;
q) popis klíčových operací a
systémů
pro
udržování
nepřerušeného
fungování
provozních procesů instituce;
r) případné vyjádření dotčené
instituce k plánu řešení krize.
§ 17 odst. 5 (5) Plán řešení krize zahrnuje alespoň

32014L0059

Čl. 10 odst. 7 písm. j) 7. Aniž je dotčen článek 4, musí
plán řešení krize stanovit možnosti

písm. j)

j) popis možných selhání instituce a jejich
řešení v rámci strategie řešení krize,

pro použití nástrojů k řešení krize a
pravomocí k řešení krize uvedených
v hlavě IV ve vztahu k instituci.
Musí
obsahovat,
a
to
v
kvantifikované podobě, je-li to
účelné a možné:
…
j) podrobný popis různých strategií
řešení krize, které by mohly být
uplatněny podle různých možných
scénářů
a
odpovídajících
harmonogramů;

§ 17 odst. 5 (5) Plán řešení krize zahrnuje alespoň
32019L0879
písm. o) a o) informaci o minimálních požadavcích
p)
podle § 129 a případných smluvních
nástrojích podle § 137 minimálním
požadavku nebo o vnitřním minimálním
požadavku a lhůtu pro jejich dosažení,
p) lhůtu ke splnění požadavku
podřízenost podle § 128b nebo 128c,

na

Čl. 10 odst. 7 písm. o) 7. Aniž je dotčen článek 4, musí
plán řešení krize stanovit možnosti
a p)
pro použití nástrojů k řešení krize a
pravomocí k řešení krize uvedených
v hlavě IV ve vztahu k instituci.
Musí
obsahovat,
a
to
v
kvantifikované podobě, je-li to
účelné a možné:
…
o) požadavky uvedené v článcích
45e a 45f a lhůtu pro dosažení této
úrovně v souladu s článkem 45m;
p) pokud orgán příslušný k řešení
krize uplatní čl. 45b odst. 4, 5 nebo

7, lhůtu pro dosažení souladu ze
strany subjektu řešícího krizi podle
článku 45m;
§ 18 odst. 2 (2) Plán řešení krize musí být 32019L0879
aktualizován rovněž po uplatnění opatření
k řešení krize nebo odpisu a konverzi
odepisovatelných kapitálových nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků.
Při aktualizaci plánu řešení krize Česká
národní banka stanoví lhůtu podle § 17
odst. 5 písm. o) a p) se zohledněním lhůty
pro splnění pokynu k držení dodatečného
kapitálu podle jiného právního předpisu6).

Čl. 10 odst. 6, třetí a 6. …
čtvrtý pododstavec
Revize podle prvního pododstavce
tohoto odstavce se provádí po
provedení opatření k řešení krize či
výkonu pravomocí uvedených v
článku 59.

§ 19 odst. 1 (1) Plán řešení krize evropské finanční 32019L0879
skupiny (dále jen „skupinový plán řešení
krize“) obsahuje opatření, která mají být
uplatněna vůči evropské ovládající osobě
a jí ovládaným osobám se sídlem na
území členských států. Skupinový plán
řešení krize může zahrnovat opatření,
která mají být uplatněna vůči ovládaným
osobám se sídlem na území jiného než

čl. 12 odst. 1

Při stanovování lhůt uvedených v
odst. 7 písm. o) a p) tohoto článku
za okolností uvedených v třetím
pododstavci tohoto odstavce vezme
orgán příslušný k řešení krize v
úvahu lhůtu pro splnění požadavku
uvedeného v článku 104b směrnice
2013/36/EU.
1. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize na úrovni
skupiny spolu s orgány příslušnými
k řešení krize dceřiných podniků, po
konzultaci s orgány příslušnými k
řešení krize významných poboček,
je-li to s ohledem na dotčenou
významnou pobočku relevantní,
vypracovaly skupinové plány řešení

členského státu. Skupinový plán řešení
krize vypracovává orgán příslušný k
řešení krize skupiny ve spolupráci s
orgány příslušnými k řešení krize
ovládaných osob a, je-li to účelné, rovněž
ve spolupráci s orgány příslušnými k
řešení krize významných poboček, v rámci
kolegia pro řešení krize a po konzultaci s
orgánem dohledu na konsolidovaném
základě, orgány dohledu nad ovládanými
osobami
a
orgány
dohledu
nad
významnými pobočkami.
§ 19 odst. 2 (2) Skupinový plán řešení krize určí pro 32019L0879
písm. a), b) každou evropskou finanční skupinu osoby
a e)
podléhající řešení krize a skupiny
podléhající řešení krize; § 17 odst. 2, 4 až
6 a § 18 odst. 1, 2, 4 až 6 se na skupinový
plán řešení krize použijí obdobně;
skupinový plán řešení krize popisuje
a) opatření k řešení krize, která by měla
být uplatněna vůči osobě podléhající
řešení krize, a dopady těchto opatření na
jednotlivé členy evropské finanční
skupiny; pokud evropská finanční
skupina
zahrnuje
více
skupin
podléhajících řešení krize, popisuje

krize. Ve skupinovém plánu řešení
krize jsou určena opatření, která je
nutno přijmout, pokud jde o:
a) mateřský podnik v Unii;
b) dceřiné podniky, které jsou
součástí skupiny a které jsou
usazené v Unii;
c) subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1
písm. c) a d) a
d) s výhradou hlavy VI dceřiné
podniky, které jsou součástí skupiny
a které jsou usazené mimo Unii.
Čl. 12 odst. 1, druhý 1. …
pododstavec
Plán řešení krize v souladu s
Čl. 12 odst. 3 písm. opatřeními uvedenými v prvním
pododstavci určí pro každou skupinu
a), aa), b) a e)
subjekty řešící krizi a skupiny řešící
krizi.
3. Skupinový plán řešení krize:
a) stanoví opatření k řešení krize,
která mají být přijata ve vztahu k
subjektům řešícím krizi v rámci
scénářů uvedených v čl. 10 odst. 3, a
důsledky těchto opatření k řešení
krize pro ostatní subjekty skupiny

skupinový plán opatření k řešení krize,
která by měla být uplatněna vůči
jednotlivým osobám podléhajícím řešení
krize, a dopady těchto opatření na ostatní
členy skupiny podléhající řešení krize
a ostatní skupiny podléhající řešení krize,
které jsou součástí stejné evropské
finanční skupiny,
b) možnosti koordinovaného řešení krize,
včetně opatření usnadňujících převod
evropské finanční skupiny, jejích členů nebo
členů skupiny podléhající řešení krize
nebo oddělených obchodních činností
některých jejích členů na jinou osobu a
zároveň
označí
případné
překážky
koordinovaného řešení krize,
e) jakákoliv další opatření, která může být
nutné přijmout v souvislosti se skupinovým
řešením krize, a to i nad rámec opatření
upravených tímto zákonem vůči členům
každé skupiny podléhající řešení krize,

uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a
d), pro mateřský podnik a pro
dceřiné instituce;
aa) v případech, kdy skupina
zahrnuje více než jednu skupinu
řešící krizi, stanoví opatření k řešení
krize, která mají být přijata ve
vztahu k subjektům řešícím krizi z
jednotlivých skupin řešících krizi a
důsledky těchto opatření pro:
i) ostatní subjekty skupiny, které
patří do téže skupiny řešící krizi;
ii) ostatní skupiny řešící krizi.
b) analyzuje, do jaké míry by
nástroje k řešení krize a pravomoci k
řešení krize mohly být koordinovaně
použity a vykonány ve vztahu k
subjektům řešícím krizi usazeným v
Unii, včetně opatření usnadňujících
koupi skupiny jako celku třetí
stranou, popřípadě oddělené linie
podnikání
nebo
činnosti
provozované několika subjekty
skupiny, nebo koupi konkrétních
subjektů skupiny anebo skupiny
řešící krizi, a identifikuje možné
překážky pro koordinované řešení

krize;
…
e) stanoví dodatečná opatření, která
v této směrnici nejsou uvedena a
která relevantní orgány příslušné k
řešení krize zamýšlí přijmout ve
vztahu k subjektům v rámci každé
skupiny řešící krizi;
§ 19 odst. 2 (2) Skupinový plán řešení krize určí pro 32014L0059
písm. c)
každou evropskou finanční skupinu osoby
podléhající řešení krize a skupiny
podléhající řešení krize; § 17 odst. 2, 4 až
6 a § 18 odst. 1, 2, 4 až 6 se na skupinový
plán řešení krize použijí obdobně,
nestanoví-li tento zákon dále jinak.
Skupinový plán řešení krize popisuje
c) způsob spolupráce a koordinace s orgány
jiného než členského státu v případě, že je
součástí skupiny ovládaná osoba nebo
pobočka instituce se sídlem na území jiného
než členského státu, a důsledky pro řešení
krize v Evropské unii,
§ 19 odst. 3 (3) Součástí skupinového plánu řešení krize 32019L0879
je podrobný popis plánu řešení krize skupiny
a posouzení způsobilosti evropské finanční
skupiny
k
řešení
krize.
Součástí

Čl. 12 odst. 3 písm. 3. Skupinový plán řešení krize:
c)
…
c) jsou-li součástí skupiny subjekty
se sídlem ve třetích zemích, stanoví
vhodné způsoby spolupráce a
koordinace s relevantními orgány
těchto třetích zemí a zjistí důsledky
pro řešení krize v Unii;

Čl. 13 odst. 4, druhý 4. …
pododstavec
V případě, kdy se skupina skládá z
více než jedné skupiny řešící krizi,
je plánování opatření k řešení krize

skupinového plánu řešení krize je
posouzení způsobilosti evropské finanční
skupiny k řešení krize. Zahrnuje-li
evropská finanční skupina více skupin
podléhajících řešení krize, je součástí
skupinového
plánu
i
posouzení
způsobilosti každé skupiny podléhající
řešení krize. Skupinový plán řešení krize
nesmí mít nepřiměřený dopad na žádný
členský stát. Skupinový plán řešení krize
dále nesmí předpokládat použití veřejných
prostředků ani poskytnutí nouzové likviditní
pomoci ústřední bankou vyjma použití
prostředků mechanismů financování řešení
krize. a systémů pojištění vkladů.
§ 20 odst. 1 (1) Evropská ovládající osoba poskytne 32014L0059
České národní bance jako orgánu
příslušnému k řešení krize skupiny
informace o všech členech evropské finanční
skupiny obdobně podle § 17 odst. 5 6; jsou-li
splněny podmínky podle § 244, Česká
národní banka jako orgán příslušný k řešení
krize skupiny předá tyto informace
a) Evropskému orgánu pro bankovnictví v
rozsahu nezbytném k zajištění jeho úkolů ve
vztahu ke skupinovému plánu řešení krize,
b) orgánům příslušným k řešení krize

uvedených v čl. 12 odst. 3 písm. aa)
součástí společného rozhodnutí
uvedeného v prvním pododstavci
tohoto odstavce.

Čl. 13 odst. 1

1. Mateřské podniky v Unii předloží
informace, které mohou být
požadovány v souladu s článkem 11,
orgánu příslušnému k řešení krize na
úrovni skupiny. Uvedené informace
se týkají mateřského podniku v Unii
a v požadovaném rozsahu každého
subjektu skupiny, včetně subjektů
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c) a
d).
Jsou-li splněny požadavky na
důvěrnost stanovené v této směrnici,

ovládaných osob, orgánům příslušným k
řešení krize významných poboček, orgánům
příslušným k řešení krize osob podle § 3
písm. c), orgánům dohledu nad ovládanými
osobami
a
orgánům
dohledu
nad
významnými pobočkami alespoň v rozsahu,
ve kterém se týkají příslušné ovládané
osoby, významné pobočky nebo osoby podle
§ 3 písm. c).

předá orgán příslušný k řešení krize
na úrovni skupiny informace
poskytnuté v souladu s tímto
odstavcem:
a) orgánu EBA;
b) orgánům příslušným k řešení
krize dceřiných podniků;
c) orgánům příslušným k řešení
krize v jurisdikcích, v nichž se
nacházejí významné pobočky, je-li
to s ohledem na dotčenou pobočku
relevantní;
d) relevantním příslušným orgánům
uvedeným v článcích 115 a 116
směrnice 2013/36/EU; a
e) orgánům příslušným k řešení
krize v členských státech, v nichž
jsou usazeny subjekty uvedené v čl.
1 odst. 1 písm. c) a d).
Informace, které orgán příslušný k
řešení krize na úrovni skupiny
poskytne orgánům příslušným k
řešení krize dceřiných podniků a
příslušným orgánům pro dceřiné
podniky, orgánům příslušným k
řešení krize v jurisdikcích, v nichž

se nacházejí významné pobočky, a
relevantním příslušným orgánům
uvedeným v článcích 115 a 116
směrnice 2013/36/EU, zahrnují
přinejmenším veškeré informace
důležité pro daný dceřiný podnik
nebo
významnou
pobočku.
Informace poskytnuté orgánu EBA
zahrnují veškeré informace, které
jsou významné z hlediska úlohy
orgánu EBA ve vztahu ke
skupinovým plánům řešení krize.
Orgán příslušný k řešení krize na
úrovni skupiny není povinen předat
informace týkající se dceřiných
podniků ve třetích zemích bez
souhlasu
relevantního
orgánu
dohledu nebo orgánu příslušného k
řešení krize třetí země.
§ 20 odst. 5 (5) Pokud při jednání o skupinovém plánu 32014L0059
řešení krize některý z orgánů příslušných
k řešení krize ovládané osoby sdělí České
národní bance jako orgánu příslušnému pro
řešení krize skupiny, že skupinový plán
řešení krize může mít dopad na veřejné
rozpočty členského státu, Česká národní
banka jako orgán příslušný k řešení krize
skupiny přezkoumá skupinový plán řešení

Čl. 13 odst. 10

10.
Jsou-li
přijata
společná
rozhodnutí podle odstavců 4 a 7 a
orgán příslušný k řešení krize se
podle odstavce 9 domnívá, že otázka
týkající se skupinových plánů řešení
krize, o které nebylo dosaženo
shody,
zasahuje
do
fiskální
odpovědnosti jeho členského státu,
zahájí orgán příslušný k řešení krize

krize, a to včetně minimálních požadavků
podle § 129 minimálního požadavku nebo
vnitřního minimálního požadavku. Česká
národní banka jako orgán příslušný k řešení
krize skupiny rovněž přezkoumá skupinový
plán řešení krize včetně minimálních
požadavků podle § 129 minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku, dospěje-li sama k závěru, že
skupinový plán řešení krize může mít přímý
dopad na veřejné rozpočty České republiky.
§ 21 odst. 1 (1) Česká národní banka jako orgán 32014L0059 ve znění Čl. 13 odst. 6
příslušný k řešení krize ovládané osoby 32019L0879
usiluje
o dosažení
dohody
ohledně
skupinového plánu řešení krize pro
evropskou finanční skupinu. Nebylo-li
dosaženo dohody mezi Českou národní
bankou jako orgánem příslušným k řešení
krize ovládané osoby a orgánem příslušným
k řešení krize skupiny, a to ve lhůtě 4 měsíců
ode dne, kdy orgán příslušný k řešení krize
skupiny poskytl České národní bance jako
orgánu příslušnému k řešení krize ovládané
osoby informace, které jsou podkladem pro
vypracování skupinového plánu řešení krize,
je Česká národní banka oprávněna
vypracovat plán řešení krize pro členy
skupiny, kteří mají sídlo na území České

na úrovni skupiny opětovné
posuzování skupinového plánu
řešení krize, včetně minimálního
požadavku na kapitál a způsobilé
závazky.

6. Není-li společného rozhodnutí
orgánů příslušných k řešení krize
dosaženo do čtyř měsíců, přijme
každý orgán příslušný k řešení krize,
který je odpovědný za dceřiný
podnik a který nesouhlasí se
skupinovým plánem řešení krize,
vlastní rozhodnutí a případně určí
subjekt řešící krizi a vypracuje a
vede plán řešení krize pro skupinu
řešící krizi, která je složena ze
subjektů v jeho pravomoci. Každé
takové individuální rozhodnutí
orgánů příslušných k řešení krize,
které nesouhlasí, musí být plně
odůvodněno,
uvádět
důvody
nesouhlasu
s
navrhovaným

republiky, a popřípadě určit osobu
podléhající řešení krize. Česká národní
banka oznámí členům kolegia pro řešení
krize rozhodnutí o vypracování plánu řešení
krize a uvede důvody nesouhlasu se
skupinovým plánem řešení krize navrženým
orgánem příslušným k řešení krize skupiny;
odůvodnění musí vzít v úvahu stanoviska a
výhrady ostatních orgánů dohledu a orgánů
příslušných k řešení krize. Tím není dotčeno
oprávnění České národní banky jako orgánu
příslušného k řešení krize ovládané osoby
dohodnout se ohledně skupinového plánu
řešení krize pouze ve vztahu k osobám se
sídlem v členských státech, jejichž orgány
příslušné k řešení krize s takovou dohodou
souhlasily.

skupinovým plánem řešení krize a
zohledňovat stanoviska a výhrady
ostatních orgánů příslušných k
řešení krize a příslušných orgánů.
Každý orgán příslušný k řešení krize
uvědomí o svém rozhodnutí ostatní
členy kolegia k řešení krize.
S výhradou odstavce 9 tohoto
článku, pokud na konci uvedeného
čtyřměsíčního období kterýkoli z
orgánů příslušných k řešení krize
předložil záležitost orgánu EBA v
souladu s článkem 19 nařízení (EU)
č. 1093/2010, odloží dotčený orgán
příslušný k řešení krize své
rozhodnutí a vyčká rozhodnutí, které
může EBA přijmout podle čl. 19
odst. 3 uvedeného nařízení, a
rozhodne v souladu s rozhodnutím
EBA. Uvedené čtyřměsíční období
se považuje za lhůtu pro smírné
urovnání
sporu
ve
smyslu
uvedeného nařízení. EBA rozhodne
do jednoho měsíce. Záležitost nelze
orgánu EBA předložit po uplynutí
čtyřměsíčního období nebo po
dosažení společného rozhodnutí.
Pokud EBA nerozhodne do jednoho

měsíce, použije se rozhodnutí
orgánu příslušného k řešení krize
dceřiného podniku.
§ 21 odst. 3 (3) Pokud při jednání o skupinovém plánu 32014L0059
řešení krize Česká národní banka dospěje
k závěru, že skupinový plán řešení krize
může mít dopad na veřejné rozpočty České
republiky, sdělí to orgánu příslušnému k
řešení krize skupiny za účelem přezkumu
skupinového plánu řešení krize, zahrnujícího
rovněž přezkum minimálních požadavků
podle § 120 minimálního požadavku nebo
vnitřního minimálního požadavku.

Čl. 13 odst. 10

10.
Jsou-li
přijata
společná
rozhodnutí podle odstavců 4 a 7 a
orgán příslušný k řešení krize se
podle odstavce 9 domnívá, že otázka
týkající se skupinových plánů řešení
krize, o které nebylo dosaženo
shody,
zasahuje
do
fiskální
odpovědnosti jeho členského státu,
zahájí orgán příslušný k řešení krize
na úrovni skupiny opětovné
posuzování skupinového plánu
řešení krize, včetně minimálního
požadavku na kapitál a způsobilé
závazky.

§ 22 odst. 1 (1) Způsobilostí instituce k řešení krize se 32014L0059
rozumí stav instituce, v němž lze
proveditelně a věrohodně řešit její selhání
likvidací, postupy podle insolvenčního
zákona nebo uplatněním opatření k řešení
krize podle tohoto zákona, bez značných
nepříznivých dopadů na finanční systém
České republiky, popřípadě jiného členského
státu nebo Evropské unie jako celku, včetně

Čl. 15 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby orgán
příslušný k řešení krize po
konzultaci s příslušným orgánem a s
orgány příslušnými k řešení krize v
jurisdikcích, v nichž se nacházejí
významné pobočky, je-li to s
ohledem na dotčenou významnou
pobočku relevantní, posoudil, v
jakém rozsahu je instituce, která

případů, kdy selhání instituce nastane v
situaci již narušené finanční stability a
předchozích událostí se systémovým
dopadem, a za současného zachování
zásadních činností, které instituce vykonává.
Posuzování způsobilosti instituce k řešení
krize
nesmí
předpokládat
nouzovou
likviditní pomoc České národní banky ani
použití veřejných prostředků vyjma použití
prostředků Fondu pro řešení krize a Fondu
pojištění vkladů.

není součástí skupiny, způsobilá pro
řešení krize, aniž se přepokládá
kterékoli z těchto opatření:
a) jakákoli mimořádná veřejná
finanční podpora, kromě použití
mechanismů financování zřízených
v souladu s článkem 100;
b) jakékoli nouzové poskytnutí
likvidity centrální bankou;
c) jakékoli poskytnutí likvidity
centrální bankou za nestandardních
podmínek, pokud jde o zajištění,
obsah a úrokové sazby.
Má se za to, že instituce je způsobilá
pro řešení krize, pokud ji orgán
příslušný k řešení krize může
proveditelně a věrohodně likvidovat
v běžném úpadkovém řízení nebo
řešit její krizi použitím různých
nástrojů a výkonem pravomocí k
řešení krize, přičemž by se mělo v
co
nejvyšší
míře
zabránit
významným
nepříznivým
důsledkům pro finanční systém
členského státu, v němž je instituce
usazena, nebo jiných členských států
nebo Unie – a to i za okolností širší

finanční nestability nebo událostí se
systémovým dopadem –, a s cílem
zajistit kontinuitu zásadních funkcí
prováděných
institucí.
Orgány
příslušné k řešení krize oznámí
orgánu EBA včas všechny případy,
kdy se má za to, že instituce není
způsobilá pro řešení krize.
§ 22 odst. 2 (2) Způsobilostí skupiny k řešení krize se 32019L0879
rozumí stav členů skupiny, v němž lze
proveditelně a věrohodně řešit jejich selhání
likvidací, postupy podle insolvenčního
zákona nebo postupy nebo uplatněním
opatření k řešení krize vůči příslušné
osobě podléhající řešení krize podle tohoto
zákona nebo srovnatelného zahraničního
právního
předpisu
bez
značných
nepříznivých dopadů na finanční systém
členských států, ve kterých členové skupiny
sídlí, popřípadě jiného členského státu nebo
Evropské unie jako celku, včetně případů,
kdy selhání členů skupiny nastane v situaci
již narušené finanční stability a předchozích
událostí se systémovým dopadem, a za
současného zachování zásadních činností,
které členové skupiny vykonávají, jejich
včasným oddělením nebo jiným způsobem.
Posuzování způsobilosti skupiny k řešení

Čl. 16 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize na úrovni
skupiny spolu s orgány příslušnými
k řešení krize dceřiných podniků, po
konzultaci s orgánem vykonávajícím
dohled na konsolidovaném základě,
s příslušnými orgány pro takové
dceřiné podniky a s orgány
příslušnými k řešení krize v
jurisdikcích, v nichž se nacházejí
významné pobočky, je-li to s
ohledem na dotčenou významnou
pobočku relevantní, posoudily, v
jakém rozsahu jsou skupiny
způsobilé pro řešení krize, aniž se
přepokládá kterékoli z těchto
opatření:
a) jakákoli mimořádná veřejná
finanční podpora, kromě použití

krize
nesmí
předpokládat
nouzovou
likviditní pomoc České národní banky nebo
jiné ústřední banky ani použití veřejných
prostředků vyjma použití prostředků Fondu
pro
řešení
krize
nebo
obdobných
mechanismů financování řešení krize a
Fondu pojištění vkladů nebo obdobných
systémů pojištění vkladů jiného členského
státu.

mechanismů financování zřízených
v souladu s článkem 100;
b) jakékoli nouzové poskytnutí
likvidity centrální bankou;
c) jakékoli poskytnutí likvidity
centrální bankou za nestandardních
podmínek, pokud jde o zajištění,
obsah a úrokové sazby.
Má se za to, že skupina je způsobilá
pro řešení krize, pokud orgány
příslušné k řešení krize mohou buď
subjekty skupiny proveditelně a
věrohodně likvidovat v běžném
úpadkovém řízení, nebo řešit krizi
těchto subjektů skupiny použitím
nástrojů k řešení krize a výkonem
pravomocí k řešení krize ve vztahu k
subjektům řešícím krizi v této
skupině, přičemž se v co nejvyšší
míře brání závažným nepříznivým
důsledkům pro finanční systémy
členských států, v nichž se subjekty
nebo pobočky skupiny nacházejí,
nebo jiných členských států nebo
Unie – a to i širší finanční nestabilitě
nebo událostem se systémovým
dopadem – s cílem zajistit

kontinuitu
zásadních
funkcí
prováděných
těmito
subjekty
skupiny buď snadným včasným
oddělením, nebo jinými prostředky.
Orgány příslušné k řešení krize na
úrovni skupiny oznámí EBA včas
všechny případy, kdy se má za to, že
skupina není způsobilá pro řešení
krize.
§ 23 odst. 1 (1) Pokud Česká národní banka zjistí 32014L0059 ve znění Čl. 17 odst. 1, 2 a 3 1. Členské státy zajistí, aby orgán
podstatné překážky způsobilosti instituce, jež 32019L0879
příslušný k řešení krize v případě, že
první pododstavec
není členem skupiny podléhající dohledu na
na základě posouzení způsobilosti
subjektu k řešení krize provedeného
konsolidovaném základě, k řešení krize,
zahájí řízení o opatřeních k odstranění
v souladu s články 15 a 16 po
konzultaci s příslušným orgánem
překážek způsobilosti k řešení krize a
informuje o tom Evropský orgán pro
zjistí, že existují podstatné překážky
bankovnictví. Zahájení řízení oznámí
způsobilosti tohoto subjektu k řešení
krize, toto zjištění písemně oznámil
písemně orgánu dohledu nad významnou
pobočkou a orgánu příslušnému k řešení
dotčenému subjektu, příslušnému
krize významné pobočky. Po dobu
orgánu a orgánům příslušným k
přetrvávajících překážek způsobilosti k
řešení krize v jurisdikcích, v nichž
řešení krize se pozastavuje povinnost k
se nacházejí významné pobočky.
vypracování plánu řešení krize podle § 17
2. Požadavek, aby orgány příslušné
odst. 1 a běh lhůty podle § 20 odst. 3 nebo §
k řešení krize vypracovaly plány
21 odst. 1. Instituce je povinna ve lhůtě 4
řešení krize a aby relevantní orgány
měsíců ode dne doručení oznámení
příslušné k řešení krize dosáhly
navrhnout České národní bance opatření k
společného
rozhodnutí
o

odstranění těchto překážek. Česká národní
banka posoudí, zda navržená opatření
povedou k odstranění překážek.

skupinových plánech řešení krize
podle čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 4,
se pozastavuje po oznámení
uvedeném v odstavci 1 tohoto
článku, dokud orgán příslušný k
řešení krize nepřijme v souladu s
odstavcem 3 tohoto článku opatření
pro odstranění podstatných překážek
způsobilosti k řešení krize, nebo
nerozhodne v souladu s odstavcem 4
tohoto článku.
3. Ve lhůtě čtyř měsíců od obdržení
oznámení podle odstavce 1 navrhne
subjekt orgánu příslušnému k řešení
krize možná opatření k řešení či
odstranění podstatných překážek
uvedených v oznámení.

§ 23 odst. 2 (2) Instituce navrhne ve lhůtě 2 týdnů ode 32019L0879
dne doručení oznámení podle odstavce 1
České národní bance opatření, která
povedou
ke
splnění
minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku a splnění kombinované
kapitálové
rezervy,
a
časový
harmonogram pro jejich uplatnění
zohledňující důvody vzniku podstatných
překážek způsobilosti k řešení krize,

Čl. 17 odst. 3 druhý a 3. …
třetí pododstavec
Subjekt do dvou týdnů od data
obdržení oznámení učiněného v
souladu s odstavcem 1 tohoto článku
navrhne orgánu příslušnému k řešení
krize
možná
opatření
a
harmonogram pro jejich provedení k
zajištění toho, aby subjekt splňoval
ustanovení článků 45e nebo 45f této
směrnice
a
požadavek

jestliže tyto podstatné překážky jsou
důsledkem toho, že instituce
a) splňuje kombinovanou kapitálovou
rezervu nad rámec požadavků na kapitál
podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013
a požadavku
na
kapitál
uloženého jí v návaznosti na výsledky
přezkumu
a vyhodnocování
nebo
prostřednictvím opatření k nápravě k
řešení jiných rizik než rizika nadměrné
páky podle jiného právního předpisu6), ale
nesplňuje kombinovanou kapitálovou
rezervu
nad
rámec
minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku
určeného
v procentech
v poměru k celkovému objemu rizikové
expozice, nebo
b) nesplňuje požadavek na kapitál a
způsobilé závazky podle čl. 92a a 494
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, minimální požadavek
nebo vnitřní minimální požadavek.

kombinovaných
kapitálových
rezerv, vyskytne-li se podstatná
překážka způsobilosti k řešení krize
v důsledku některé z těchto situací:
a) subjekt splňuje požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv, je-li tento zvažován navíc ke
každému z požadavků uvedených v
čl. 141a odst. 1 písm. a), b) a c)
směrnice
2013/36/EU,
avšak
nesplňuje
požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv, je-li zvažován navíc k
požadavkům uvedeným v článcích
45c a 45d této směrnice, při výpočtu
v souladu s čl. 45 odst. 2 písm. a)
této směrnice, nebo
b) subjekt nesplňuje požadavky
uvedené v článcích 92a a 494
nařízení (EU) č. 575/2013 nebo
požadavky uvedené v článcích 45c a
45d této směrnice.
V harmonogramu pro provedení
opatření navržených v souladu s
druhým pododstavcem se zohlední
důvody pro vznik podstatné
překážky.

§ 23 odst. 3 (3) Česká národní banka posoudí, zda 32019L0879
opatření podle odstavce 1 nebo 2 navržená
institucí mohou vést k odstranění
překážek způsobilosti instituce k řešení
krize.

Čl. 17 odst. 3 čtvrtý 3. …
pododstavec
Orgán příslušný k řešení krize po
konzultaci s příslušným orgánem
posoudí, zda opatření navržená
podle
prvního
a
druhého
pododstavce dotyčnou podstatnou
překážku účinně řeší či odstraňují.

§ 23 odst. 5 (3)(5) Shledá-li Česká národní banka 32019L0879
navržená opatření nedostatečnými, uloží
instituci uplatnit jiná opatření nebo institucí
navržená opatření spolu s dalšími opatřeními
a uloží ve lhůtě 1 měsíce navrhnout plán
realizace těchto opatření. Zároveň o tom
informuje Evropský orgán pro bankovnictví.
V rozhodnutí Česká národní banka uvede
důvody, pro které by navržená opatření
nevedla k odstranění překážek způsobilosti k
řešení krize, a odůvodní uložení povinnosti
uplatnit jiná nebo další opatření; vezme při
tom v úvahu, jakým způsobem překážky
způsobilosti k řešení krize ohrožují finanční
stabilitu, a zváží dopad uložených opatření
na činnost instituce, její stabilitu a přínos pro
hospodářství.

Čl. 17 odst. 4

4. Pokud orgán příslušný k řešení
krize dojde k závěru, že opatření
navrhovaná
subjektem
podle
odstavce 3 účinně nezmírňují či
neodstraňují dané překážky, uloží
subjektu přímo nebo nepřímo
prostřednictvím příslušného orgánu,
aby přijal alternativní opatření, jež
by uvedeného cíle mohla dosáhnout,
a písemně je subjektu oznámí;
subjekt pak musí do jednoho měsíce
navrhnout plán jejich plnění.
Pokud orgán příslušný k řešení krize
stanoví alternativní opatření, uvede,
z jakého důvodu by opatření
navržená subjektem nestačila k
odstranění překážek způsobilosti k
řešení krize a proč jsou navrhovaná
alternativní opatření přiměřená k
jejich odstranění. Orgán příslušný k

řešení krize zohlední, jak dané
překážky způsobilosti k řešení krize
ohrožují finanční stabilitu a jaký
dopad by daná opatření měla na
obchodní činnost daného subjektu,
na jeho stabilitu a schopnost
přispívat k hospodářství.
§ 23 odst. 6 (4)(6) V rozhodnutí může Česká národní 32014L0059 ve znění Čl. 17 odst. 5 písm b),
písm. b), h), banka uložit instituci
h) a k)
32019L0879
m)
b) omezit individuální a celkovou úvěrovou
angažovanost expozici instituce,

5. Pro účely odstavce 4 mají orgány
příslušné k řešení krize pravomoc
přijmout kterékoli z těchto opatření:
…

h) nebo ovládající osobě založit tuzemskou
nebo evropskou finanční holdingovou
osobu,

b) požadovat, aby subjekt omezila
svou maximální individuální nebo
celkovou expozici;

k)m) nebo smíšené holdingové osobě, v
případě, že je instituce ovládána smíšenou
holdingovou
osobou,
aby
smíšená
holdingová osoba zřídila samostatnou
finanční holdingovou osobu, pokud je to
nutné pro uplatnění opatření k řešení krize
vůči instituci nebo jinému členovi skupiny,
a aby bylo zabráněno nepříznivým vlivům
uplatnění opatření k řešení krize na tu část
společnosti skupiny, která nevykonává
činnosti finanční povahy.

…
h) požadovat, aby subjekt nebo
mateřský podnik založily mateřskou
finanční holdingovou společnost v
členském státě nebo mateřskou
finanční holdingovou společnost v
Unii;
…
k) v případě, že je subjekt dceřiným
podnikem holdingové společnosti se
smíšenou činností, požadovat, aby

tato holdingová společnost se
smíšenou
činností
založila
samostatnou finanční holdingovou
společnost, která by subjekt
kontrolovala, pokud je to nutné k
usnadnění řešení krize subjektu a k
zamezení tomu, aby se použily
nástroje k řešení krize a vykonávaly
pravomoci k řešení krize uvedené v
hlavě IV, které mají nepříznivý
dopad na nefinanční část skupiny.
§ 23 odst. 6 (6) V rozhodnutí může Česká národní banka 32019L0879
písm. i), j), uložit instituci
k) a l)
i) nebo osobě podle § 3 písm. b) nebo c),
aby předložily plán splnění minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku určeného v procentech v
poměru k celkovému objemu rizikové
expozice, plán splnění kombinované
kapitálové rezervy nebo plán splnění
minimálního požadavku nebo vnitřního
minimálního
požadavku
určeného
v procentech v poměru k celkové míře
expozice,
i)j) nebo osobě podle § 3 písm. b) nebo c),
aby vydaly odepisovatelné způsobilé
závazky ke splnění minimálních požadavků

Čl. 17 odst. 5 písm. 5. Pro účely odstavce 4 mají orgány
příslušné k řešení krize pravomoc
ha), i), j), ja) a k)
přijmout kterékoli z těchto opatření:
…
ha) požadovat, aby instituce nebo
subjekt uvedené v čl. 1 odst. 1 písm.
b), c) nebo d) této směrnice
předložily plán na obnovení souladu
s požadavky článků 45e nebo 45f
této směrnice vyjádřenými jako
procento celkového objemu rizikové
expozice vypočteného podle čl. 92
odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 a
případně
s
požadavkem
kombinovaných
kapitálových
rezerv, a s požadavky článků 45e

podle § 129 minimálního požadavku nebo
vnitřního minimálního požadavku,
j)k) nebo osobě podle § 3 písm. b) nebo c),
aby podnikly další kroky ke splnění
minimálních požadavků podle § 130
minimálního požadavku nebo vnitřního
minimálního
požadavku
spočívající
zejména v tom, aby vyvíjely úsilí k tomu,
aby byla dosažena dohoda o změně obsahu
závazku, jehož jsou stranou, za účelem
zajištění proveditelnosti jeho odpisu nebo
konverze,
l) změnit profil splatnosti kapitálových
nástrojů a způsobilých závazků,

nebo 45f této směrnice vyjádřenými
jako procento celkové míry expozic
podle článků 429 a 429a nařízení
(EU) č. 575/2013;
i) požadovat, aby instituce nebo
subjekt uvedené v čl. 1 odst. 1 písm.
b), c) nebo d) vydaly způsobilé
závazky
za
účelem
splnění
požadavků podle článků 45e nebo
45f;
j) požadovat, aby instituce nebo
subjekt uvedené v čl. 1 odst. 1 písm.
b), c) nebo d) přijaly další kroky s
cílem splnit minimální požadavky
na kapitál a způsobilé závazky podle
článků 45e nebo 45f, zejména aby se
pokusily sjednat změnu jakéhokoli
nástroje
způsobilého
závazku,
vedlejšího kapitálu tier 1 nebo
nástroje kapitálu tier 2, který vydaly,
s cílem zajistit, aby jakékoli
rozhodnutí o odpisu nebo konverzi
daného závazku nebo nástroje
přijaté orgánem příslušným k řešení
krize bylo vykonáno podle práva,
kterým se daný závazek nebo nástroj
řídí;“

ja) pro účely zajištění trvalého
souladu s články 45e nebo 45f
požadovat, aby instituce nebo
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm.
b), c) nebo d) změnily profil
splatnosti:
i) kapitálových nástrojů po obdržení
souhlasu příslušného orgánu a
ii) způsobilých závazků uvedených
v článku 45b a čl. 45f odst. 2 písm.
a);
§ 23 odst. 8 (6)(8) Česká národní banka posoudí dopad 32019L0879
opatření podle odstavců 4 a 5 6 a 7 na
dotčenou instituci, vnitřní trh finančních
služeb a finanční stabilitu ostatních
členských států a Evropské unie jako celku.

Čl. 17 odst. 7

7. Než orgán příslušný k řešení krize
stanoví kterékoli opatření podle
odstavce 4 po konzultaci s
příslušným orgánem, a je-li to
vhodné, s určeným vnitrostátním
makro obezřetnostním orgánem,
řádně zváží možný dopad takových
opatření na dotyčný subjekt, na
vnitřní trh finančních služeb a na
finanční stabilitu v jiných členských
státech a v Unii jako celku.

§ 24 odst. 1 (1) Česká národní banka jako orgán 32019L0879
příslušný k řešení krize skupiny provede v
rámci kolegia k řešení krize spolu s orgány
příslušnými k řešení krize ovládaných osob a

Čl. 18 odst. 1

1. Orgán příslušný k řešení krize na
úrovni skupiny spolu s orgány
příslušnými k řešení krize dceřiných
podniků po konzultaci s kolegiem

Čl. 16 odst. 4

po konzultaci s dotčenými členy kolegia
orgánů dohledu a orgány příslušnými k
řešení krize významných poboček, je-li to s
ohledem na dotčenou významnou pobočku
relevantní, posouzení způsobilosti evropské
finanční skupiny k řešení krize, a zahrnujeli evropská finanční skupina více skupin
podléhajících řešení krize, posouzení
způsobilosti každé skupiny podléhající
řešení krize podle § 22 a přílohy č. 2 k
tomuto zákonu.

dohledu a s orgány příslušnými k
řešení krize v jurisdikcích, v nichž
se nacházejí významné pobočky, jeli to s ohledem na dotčenou
významnou pobočku relevantní,
zváží posouzení požadované podle
článku 16 v rámci kolegia k řešení
krize a učiní veškeré přiměřené
kroky k dosažení společného
rozhodnutí o uplatnění opatření
stanovených podle čl. 17 odst. 4 ve
vztahu ke všem subjektům řešícím
krizi a jejich dceřiným podnikům,
které jsou subjekty uvedenými v čl.
1 odst. 1 a jsou součástí dané
skupiny.
4. Členské státy zajistí, aby v
případech, kde se skupina skládá z
více než jedné skupiny řešící krizi,
posoudily orgány uvedené v
odstavci 1 způsobilost k řešení krize
každé skupiny řešící krizi v souladu
s tímto článkem.
Posouzení uvedené v prvním
pododstavci tohoto odstavce se
provádí nad rámec posouzení
způsobilosti k řešení krize celé

skupiny a řídí se rozhodovacím
postupem stanoveným v článku 13.
§ 24 odst. 3 (3) Česká národní banka jako orgán 32019L0879
příslušný k řešení krize skupiny vypracuje ve
spolupráci s Evropským orgánem pro
bankovnictví podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího dohled
nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7)
a po konzultaci s dotčenými orgány
dohledu analýzu podstatných překážek
způsobilosti k řešení krize evropské finanční
skupiny a každé skupiny podléhající řešení
krize náležející k téže evropské finanční
skupině spolu s návrhy cílených a
přiměřených opatření k jejich odstranění, a
informuje o tom evropskou ovládající osobu,
orgány příslušné k řešení krize ovládaných
osob a orgány příslušné k řešení krize
významných poboček. V této analýze Česká
národní banka zohlední model podnikání
skupiny.

Čl. 18 odst. 2 první 2. Orgán příslušný k řešení krize na
úrovni skupiny ve spolupráci s
pododstavec
orgánem vykonávajícím dohled na
konsolidovaném základě a s EBA v
souladu s čl. 25 odst. 1 nařízení
(EU) č. 1093/2010 vypracuje a
předloží
zprávu
mateřskému
podniku
v
Unii,
orgánům
příslušným k řešení krize dceřiných
podniků,
které
ji
poskytnou
dceřiným podnikům, které spadají
do jejich působnosti, a orgánům
příslušným k řešení krize v
jurisdikcích, v nichž se nacházejí
významné pobočky. Zpráva je
vypracována po konzultaci s
příslušnými orgány a analyzuje
podstatné překážky pro účinné
používání nástrojů k řešení krize a
výkon pravomocí k řešení krize ve
vztahu ke skupině a rovněž ve
vztahu ke skupinám řešícím krizi v
případě, že se skupina skládá z více
než jedné skupiny řešící krizi.
Zpráva zváží dopad na model
podnikání skupiny a doporučí

veškerá přiměřená a cílená opatření,
která jsou podle názoru orgánu
příslušného k řešení krize na úrovni
skupiny nezbytná či vhodná k
odstranění těchto překážek.
§ 24 odst. 5 (5) Česká národní banka jako orgán 32019L0879
příslušný k řešení krize skupiny informuje
o návrhu opatření podle odstavce 4
Evropský orgán pro bankovnictví, orgány
příslušné k řešení krize ovládaných osob a
je-li to účelné, orgány příslušné k řešení
krize významných poboček. Česká
národní banka vyvíjí úsilí, aby po
konzultaci s dotčenými orgány dohledu a
orgány příslušnými k řešení krize
významných poboček a s ohledem na
možný dopad ve všech členských státech,
ve kterých dotčená skupina působí, bylo
dosaženo
dohody
o
odstranění
podstatných překážek způsobilosti k
řešení krize s orgány příslušnými k řešení
krize ovládaných osob ve lhůtě 4 měsíců
ode dne sdělení návrhu podle odstavce 4,
nebo ve lhůtě 5 měsíců ode dne předložení
analýzy podle odstavce 3, pokud ke
sdělení návrhu podle odstavce 4 nedojde v
určené lhůtě.

Čl. 18 odst. 4
Čl. 18 odst. 5

4. Orgán příslušný k řešení krize na
úrovni
skupiny
informuje
o
veškerých opatřeních navržených
mateřským podnikem v Unii orgán
vykonávající
dohled
na
konsolidovaném základě, EBA,
orgány příslušné k řešení krize
dceřiných podniků a orgány
příslušné k řešení krize v
jurisdikcích, v nichž se nacházejí
významné pobočky, je-li to s
ohledem na dotčenou významnou
pobočku
relevantní.
Orgány
příslušné k řešení krize na úrovni
skupiny a orgány příslušné k řešení
krize
dceřiných
podniků
po
konzultaci s příslušnými orgány a s
orgány příslušnými k řešení krize v
jurisdikcích, v nichž se nacházejí
významné pobočky, učiní vše, co je
v jejich silách, aby dosáhly v
kolegiu k řešení krize společného
rozhodnutí o zjištění podstatných

překážek a případně o posouzení
opatření navrhovaných mateřským
podnikem v Unii a opatření
požadovaných orgány za účelem
řešení či odstranění překážek,
přičemž zohlední možný dopad
těchto opatření ve všech členských
státech, ve kterých skupina působí.
5. Společného rozhodnutí musí být
dosaženo do čtyř měsíců od
předložení jakýchkoli připomínek
mateřského podniku v Unii nebo od
uplynutí čtyřměsíční lhůty uvedení v
odstavci 3, podle toho, co nastane
dříve. Musí být odůvodněné a
uvedené v dokumentu, který orgán
příslušný k řešení krize na úrovni
skupiny
poskytne
mateřskému
podniku v Unii.
§ 24a odst. (1) Je-li překážka způsobilosti evropské 32019L0879
1
finanční skupiny k řešení krize způsobena
tím, že u člena skupiny jsou dány
okolnosti uvedené v § 23 odst. 2, posoudí
Česká národní banka jako orgán
příslušný k řešení krize skupiny tuto
překážku a po konzultaci s orgánem
příslušným k řešení krize dotčené osoby

Čl. 18 odst. 2, druhý 2. …
pododstavec
V případech, kdy bude překážka
způsobilosti skupiny k řešení krize
důsledkem situace subjektu skupiny
podle čl. 17 odst. 3 druhého
pododstavce, musí orgán příslušný k
řešení krize na úrovni skupiny
oznámit své posouzení této překážky

podléhající řešení krize a orgánů
příslušných k řešení krize institucí
ovládaných touto osobou podléhající
řešení krize oznámí své posouzení
evropské ovládající osobě.
§ 24a odst. (2) Evropská ovládající osoba ve lhůtě 2 32019L0879
2
týdnů ode dne doručení oznámení
navrhne České národní bance opatření
zajišťující
splnění
minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku určeného v procentech v
poměru k celkovému objemu rizikové
expozice, splnění kombinované kapitálové
rezervy nebo splnění minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku určeného v procentech v
poměru k celkové míře expozice a jejich
časový harmonogram, ve kterém evropská
ovládající osoba zohlední důvody vedoucí
ke vzniku překážky způsobilosti k řešení
krize.

mateřskému podniku v Unii, a to po
konzultaci s orgánem příslušným k
řešení krize subjektu řešícího krizi a
s orgány příslušnými k řešení krize
jeho dceřiných institucí.
Čl. 18 odst. 3, druhý 3. …
pododstavec
V případě, že jsou překážky uvedené
ve zprávě způsobeny situací
subjektu skupiny podle čl. 17 odst. 3
druhého pododstavce této směrnice,
je mateřský podnik v Unii do dvou
týdnů od data obdržení oznámení
učiněného v souladu s odst. 2
druhým
pododstavcem
tohoto
článku povinen navrhnout orgánu
příslušnému k řešení krize na úrovni
skupiny
možná
opatření
a
harmonogram pro jejich provedení
za účelem zjištění toho, aby tento
subjekt skupiny dosáhl souladu s
požadavky uvedenými v článcích
45e nebo 45f této směrnice
vyjádřenými
jako
procento
celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3
nařízení (EU) č. 575/2013 a
případně
s
požadavkem

kombinovaných
kapitálových
rezerv, a s požadavky uvedenými v
článcích 45e a 45f této směrnice
vyjádřenými jako procento celkové
míry expozic podle článků 429 a
429a nařízení (EU) č. 575/2013.
§ 24a odst. (3) Česká národní banka jako orgán 32019L0879
3
příslušný k řešení krize skupiny informuje
o návrhu opatření podle odstavce 2
Evropský orgán pro bankovnictví, orgány
příslušné k řešení krize ovládaných osob a
je-li to účelné, orgány příslušné k řešení
krize významných poboček.
Česká
národní banka vyvíjí úsilí, aby po
konzultaci s dotčenými orgány dohledu a
orgány
příslušnými
k řešení
krize
významných poboček bylo dosaženo
dohody
o
odstranění
podstatných
překážek způsobilosti k řešení krize s
orgány příslušnými k řešení krize
ovládaných osob ve lhůtě 2 týdnů ode dne
sdělení návrhu opatření podle odstavce 2,
a to s ohledem na možný dopad ve všech
členských státech, ve kterých dotčená
skupina působí.

4. Orgán příslušný k řešení krize na
úrovni
skupiny
informuje
o
Čl. 18 odst. 5 druhý
veškerých opatřeních navržených
pododstavec
mateřským podnikem v Unii orgán
vykonávající
dohled
na
konsolidovaném základě, EBA,
orgány příslušné k řešení krize
dceřiných podniků a orgány
příslušné k řešení krize v
jurisdikcích, v nichž se nacházejí
významné pobočky, je-li to s
ohledem na dotčenou významnou
pobočku
relevantní.
Orgány
příslušné k řešení krize na úrovni
skupiny a orgány příslušné k řešení
krize
dceřiných
podniků
po
konzultaci s příslušnými orgány a s
orgány příslušnými k řešení krize v
jurisdikcích, v nichž se nacházejí
významné pobočky, učiní vše, co je
v jejich silách, aby dosáhly v
kolegiu k řešení krize společného
Čl. 18 odst. 4

rozhodnutí o zjištění podstatných
překážek a případně o posouzení
opatření navrhovaných mateřským
podnikem v Unii a opatření
požadovaných orgány za účelem
řešení či odstranění překážek,
přičemž zohlední možný dopad
těchto opatření ve všech členských
státech, ve kterých skupina působí.
5. …
Společného rozhodnutí týkajícího se
překážky způsobilosti k řešení krize
způsobené situací uvedenou v čl. 17
odst. 3 druhém pododstavci musí
být dosaženo do dvou týdnů od
předložení připomínek mateřského
podniku v Unii v souladu s
odstavcem 3 tohoto článku.
§ 25 odst. 1 (1) Je-li dohody podle § 24 odst. 5 nebo 32014L0059
podle § 24a odst. 3 dosaženo, Česká národní
banka jako orgán příslušný k řešení krize
skupiny uloží opatření k odstranění překážek
způsobilosti k řešení krize vůči evropské
ovládající osobě, osobě podléhající řešení
krize a dalším členům skupiny se sídlem na
území České republiky v souladu s touto

Čl. 18 odst. 1

1. Orgán příslušný k řešení krize na
úrovni skupiny spolu s orgány
příslušnými k řešení krize dceřiných
podniků po konzultaci s kolegiem
dohledu a s orgány příslušnými k
řešení krize v jurisdikcích, v nichž
se nacházejí významné pobočky, jeli to s ohledem na dotčenou
významnou pobočku relevantní,

dohodou.

§ 25 odst. 2 (2) Není-li do 4 měsíců ode dne sdělení 32019L0879
návrhu podle § 24 odst. 4, nebo pokud
k takovému sdělení nedošlo, uplynutím lhůty
podle § 24 odst. 5 dosaženo dohody, je
Česká národní banka jako orgán příslušný k
řešení krize skupiny oprávněna samostatně
uložit opatření k odstranění překážek
způsobilosti k řešení krize vůči evropské
ovládající osobě, osobě podléhající řešení
krize a dalším členům skupiny se sídlem na
území České republiky. Takové opatření je
Česká národní banka oprávněna uložit i
tehdy, pokud je překážka způsobilosti
k řešení krize způsobena tím, že u člena
skupiny jsou dány okolnosti uvedené v §
23 odst. 2, a není-li dosaženo dohody do 2
týdnů ode dne sdělení návrhu opatření

zváží posouzení požadované podle
článku 16 v rámci kolegia k řešení
krize a učiní veškeré přiměřené
kroky k dosažení společného
rozhodnutí o uplatnění opatření
stanovených podle čl. 17 odst. 4 ve
vztahu ke všem subjektům řešícím
krizi a jejich dceřiným podnikům,
které jsou subjekty uvedenými v čl.
1 odst. 1 a jsou součástí dané
skupiny.
Čl. 18 odst. 6

6. Není-li společného rozhodnutí
dosaženo v příslušné lhůtě uvedené
v odstavci 5, rozhodne orgán
příslušný k řešení krize na úrovni
skupiny sám o vhodných opatřeních,
která mají být přijata v souladu s čl.
17 odst. 4 na úrovni skupiny.
Toto rozhodnutí musí být plně
odůvodněné
a
zohledňovat
stanoviska a výhrady ostatních
orgánů příslušných k řešení krize.
Orgán příslušný k řešení krize na
úrovni skupiny poskytne toto
rozhodnutí mateřskému podniku v
Unii.
Pokud na konci příslušné lhůty

podle § 24a odst. 2. Česká národní banka
jako orgán příslušný k řešení krize skupiny
tento postup odůvodní a vezme v úvahu
stanoviska a výhrady ostatních členů kolegia.

§ 25 odst. 3 (3) Není-li dosaženo dohody ohledně uložení 32014L0059
těchto opatření podle § 23 odst. 4 6 písm. g),
h) a k) m), Česká národní banka jako orgán

uvedené v odstavci 5 tohoto článku
orgán příslušný k řešení krize
předložil
některou
záležitost
zmíněnou v odstavci 9 tohoto článku
EBA v souladu s článkem 19
nařízení (EU) č. 1093/2010, odloží
orgán příslušný k řešení krize na
úrovni skupiny přijetí svého
rozhodnutí a vyčká rozhodnutí, které
může EBA přijmout podle čl. 19
odst. 3 uvedeného nařízení, a
rozhodne v souladu s rozhodnutím
EBA. Příslušná lhůta uvedená v
odstavci 5 tohoto článku se považuje
za lhůtu pro smírné urovnání sporu
ve smyslu nařízení (EU) č.
1093/2010. EBA přijme své
rozhodnutí do jednoho měsíce.
Záležitost nelze EBA předložit po
uplynutí příslušné lhůty uvedené v
odstavci 5 tohoto článku nebo po
dosažení společného rozhodnutí.
Pokud EBA nerozhodne, použije se
rozhodnutí orgánu příslušného k
řešení krize na úrovni skupiny.
Čl. 18 odst. 9

9. Neexistuje-li společné rozhodnutí
o přijetí kterýchkoli opatření
uvedených v čl. 17 odst. 5 písm. g),

příslušný k řešení krize skupiny je oprávněna
v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty
podle odstavce 2 požádat Evropský orgán
pro bankovnictví o urovnání sporu podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího dohled nad finančním trhem v
oblasti bankovnictví7). Pokud Česká národní
banka jako orgán příslušný k řešení krize
skupiny nebo orgán příslušný k řešení krize
ovládané osoby požádají Evropský orgán pro
bankovnictví o urovnání sporu, Česká
národní banka jako orgán příslušný k řešení
krize skupiny nevydá samostatné rozhodnutí
podle odstavce 2 ohledně uložení těchto
opatření do doby vydání rozhodnutí
Evropským orgánem pro bankovnictví,
nejdéle však do uplynutí 1 měsíce ode dne
zahájení postupu pro urovnání sporu.
§ 26 odst. 1 (1) Obdrží-li Česká národní banka jako 32019L0879
orgán příslušný k řešení krize ovládané
osoby od orgánu příslušného pro řešení krize
skupiny analýzu podstatných překážek
způsobilosti k řešení krize evropské finanční
skupiny spolu s návrhy opatření k jejich
odstranění, bez zbytečného odkladu o ní
informuje příslušné členy skupiny se sídlem
na území České republiky. Přitom usiluje o
dohodu s orgánem příslušným k řešení krize

h) nebo k), může EBA na žádost
kteréhokoli orgánu příslušného k
řešení krize podle odstavce 6 nebo 7
tohoto článku pomoci orgánům
příslušným k řešení krize dosáhnout
dohody v souladu s čl. 19 odst. 3
nařízení (EU) č. 1093/2010.

Čl. 18 odst. 2
Čl. 18 odst. 4

2. Orgán příslušný k řešení krize na
úrovni skupiny ve spolupráci s
orgánem vykonávajícím dohled na
konsolidovaném základě a s EBA v
souladu s čl. 25 odst. 1 nařízení
(EU) č. 1093/2010 vypracuje a
předloží
zprávu
mateřskému
podniku
v
Unii,
orgánům
příslušným k řešení krize dceřiných
podniků,
které
ji
poskytnou

skupiny
ohledně
uložení
cílených
a přiměřených opatření k odstranění
překážek způsobilosti k řešení krize
evropské finanční skupiny a zohlední
možný dopad ve všech členských státech,
ve kterých dotčená skupina působí.

dceřiným podnikům, které spadají
do jejich působnosti, a orgánům
příslušným k řešení krize v
jurisdikcích, v nichž se nacházejí
významné pobočky. Zpráva je
vypracována po konzultaci s
příslušnými orgány a analyzuje
podstatné překážky pro účinné
používání nástrojů k řešení krize a
výkon pravomocí k řešení krize ve
vztahu ke skupině a rovněž ve
vztahu ke skupinám řešícím krizi v
případě, že se skupina skládá z více
než jedné skupiny řešící krizi.
Zpráva zváží dopad na model
podnikání skupiny a doporučí
veškerá přiměřená a cílená opatření,
která jsou podle názoru orgánu
příslušného k řešení krize na úrovni
skupiny nezbytná či vhodná k
odstranění těchto překážek.
4. Orgán příslušný k řešení krize na
úrovni
skupiny
informuje
o
veškerých opatřeních navržených
mateřským podnikem v Unii orgán
vykonávající
dohled
na
konsolidovaném základě, EBA,
orgány příslušné k řešení krize

dceřiných
podniků
a orgány
příslušné k řešení krize v
jurisdikcích, v nichž se nacházejí
významné pobočky, je-li to s
ohledem na dotčenou významnou
pobočku
relevantní.
Orgány
příslušné k řešení krize na úrovni
skupiny a orgány příslušné k řešení
krize
dceřiných
podniků
po
konzultaci s příslušnými orgány a s
orgány příslušnými k řešení krize
v jurisdikcích, v nichž se nacházejí
významné pobočky, učiní vše, co je
v jejich silách, aby dosáhly v
kolegiu k řešení krize společného
rozhodnutí o zjištění podstatných
překážek a případně o posouzení
opatření navrhovaných mateřským
podnikem v Unii a opatření
požadovaných orgány za účelem
řešení či odstranění překážek,
přičemž zohlední možný dopad
těchto opatření ve všech členských
státech, ve kterých skupina působí.
§ 26 odst. 3 (3) Česká národní banka jako orgán 32014L0059 ve znění Čl. 18 odst. 5
příslušný k řešení krize ovládané osoby, 32019L0879
Čl. 18 odst. 7

5. Společného rozhodnutí musí být
dosaženo do čtyř měsíců od

která není osobou podléhající řešení krize,
samostatně rozhodne o uložení opatření
k odstranění překážek způsobilosti k
řešení krize vůči členům skupiny se sídlem 32014L0059
na území České republiky, není-li dohody
podle odstavce 1 dosaženo ve lhůtě do 4
měsíců ode dne, kdy orgán příslušný k
řešení krize skupiny předložil České
národní bance návrh alternativních
opatření
k odstranění
překážek
vypracovaný evropskou ovládající osobou.
Nesdělí-li evropská ovládající osoba
orgánu příslušnému k řešení krize
skupiny návrh alternativních opatření,
Česká
národní
banka
samostatně
rozhodne ve lhůtě 5 měsíců ode dne, kdy jí
orgán příslušný k řešení krize skupiny
předložil analýzu podstatných překážek
způsobilosti k řešení krize evropské
finanční skupiny spolu s návrhy opatření
k jejich odstranění. Je-li překážka
způsobilosti k řešení krize způsobena tím,
že u člena skupiny jsou dány okolnosti
uvedené v § 23 odst. 2, a není-li dosaženo
dohody ve lhůtě 2 týdnů ode dne, kdy
evropská
ovládající
osoba
orgánu
příslušnému k řešení krize skupiny
navrhne opatření k odstranění překážek

Čl. 18 odst. 8

předložení připomínek mateřského
podniku v Unii. Pokud mateřský
podnik
v
Unii
připomínky
nepředložil, musí být společného
rozhodnutí dosaženo do jednoho
měsíce od uplynutí čtyřměsíční
lhůty uvedené v odst. 3 prvním
pododstavci.
Společného rozhodnutí týkajícího se
překážky způsobilosti k řešení krize
způsobené situací uvedenou v čl. 17
odst. 3 druhém pododstavci musí
být dosaženo do dvou týdnů od
předložení připomínek mateřského
podniku v Unii v souladu s
odstavcem 3 tohoto článku.
Společné rozhodnutí musí být
odůvodněné
a
uvedené
v
dokumentu, který orgán příslušný k
řešení krize na úrovni skupiny
poskytne mateřskému podniku v
Unii.
Na žádost kteréhokoli orgánu
příslušného k řešení krize může
EBA pomoci orgánům příslušným k
řešení krize dosáhnout společného
rozhodnutí v souladu s čl. 31

způsobilosti k řešení krize a časový
harmonogram k jejich provedení, Česká
národní banka rozhodne samostatně.
Rozhodnutí musí vzít v úvahu stanoviska
a výhrady ostatních orgánů příslušných
k řešení krize. Rozhodnutí Česká národní
banka oznámí orgánu příslušnému k
řešení krize skupiny, orgánu příslušnému
k řešení krize osoby podléhající řešení
krize a osobě podléhající řešení krize.

druhým pododstavcem písm. c)
nařízení (EU) č. 1093/2010.
7. Není-li dosaženo společného
rozhodnutí,
rozhodnou
orgány
příslušné k řešení krize dceřiných
podniků, které nejsou subjekty
řešícími krizi, samy o vhodných
opatřeních, která mají dceřiné
podniky v souladu s čl. 17 odst. 4
přijmout na individuální úrovni.
Toto rozhodnutí musí být plně
odůvodněné
a
zohledňovat
stanoviska a výhrady ostatních
orgánů příslušných k řešení krize.
Rozhodnutí se poskytne dotčenému
dceřinému podniku a subjektu
řešícímu krizi, který je součástí téže
skupiny
řešící
krizi,
orgánu
příslušnému k řešení krize subjektu
řešícího krizi, a je-li odlišný, orgánu
příslušnému k řešení krize na úrovni
skupiny.
Pokud na konci příslušné lhůty
uvedené v odstavci 5 tohoto článku
orgán příslušný k řešení krize
předložil
některou
záležitost
zmíněnou v odstavci 9 tohoto článku

EBA v souladu s článkem 19
nařízení (EU) č. 1093/2010, odloží
orgán příslušný k řešení krize
subjektu řešícího krizi přijetí svého
rozhodnutí a vyčká rozhodnutí, které
může EBA přijmout podle čl. 19
odst. 3 uvedeného nařízení, a
rozhodne v souladu s rozhodnutím
EBA. Příslušná lhůta uvedená v
odstavci 5 tohoto článku se považuje
za lhůtu pro smírné urovnání sporu
ve smyslu nařízení (EU) č.
1093/2010. EBA přijme své
rozhodnutí do jednoho měsíce.
Záležitost nelze EBA předložit po
uplynutí příslušné lhůty uvedené v
odstavci 5 tohoto článku nebo po
dosažení společného rozhodnutí.
Pokud EBA nerozhodne, použije se
rozhodnutí orgánu příslušného k
řešení krize dceřiného podniku.
8. Společné rozhodnutí podle
odstavce 5 a rozhodnutí přijatá
orgány příslušnými k řešení krize
podle odstavce 6 v případě, že
neexistuje společné rozhodnutí, se
považují za definitivní a musí být
uplatňována ostatními dotčenými

orgány příslušnými k řešení krize.
§ 26 odst. 4 (4) Česká národní banka jako orgán 32019L0879
příslušný k řešení krize ovládané osoby,
která je osobou podléhající řešení krize,
samostatně rozhodne o uložení opatření
k odstranění překážek způsobilosti k
řešení krize vůči této osobě podléhající
řešení krize a dalším členům skupiny
podléhající řešení krize se sídlem na území
České republiky, není-li dohody dosaženo
ve lhůtách podle odstavce 3. Česká
národní banka v rozhodnutí zohlední
stanoviska a výhrady orgánu příslušného
k řešení krize skupiny a orgánů
příslušných k řešení krize ostatních členů
dotčené skupiny podléhající řešení krize.
Rozhodnutí oznámí orgánu příslušnému k
řešení krize skupiny.

Čl. 18 odst. 6a

6a. Není-li společného rozhodnutí
dosaženo v příslušné lhůtě uvedené
v odstavci 5 tohoto článku, rozhodne
orgán příslušný k řešení krize
příslušného subjektu řešícího krizi
sám o vhodných opatřeních, která
mají být přijata v souladu s čl. 17
odst. 4 na úrovni skupiny řešící
krizi.
Toto rozhodnutí musí být plně
odůvodněné
a
zohledňovat
stanoviska a výhrady orgánů
příslušných k řešení krize dalších
subjektů téže skupiny řešící krizi a
orgánu příslušného k řešení krize na
úrovni skupiny. Relevantní orgány
příslušné k řešení krize poskytnou
toto rozhodnutí subjektu řešícímu
krizi.
Pokud na konci příslušné lhůty
uvedené v odstavci 5 tohoto článku
orgán příslušný k řešení krize
předložil
některou
záležitost
zmíněnou v odstavci 9 tohoto článku
EBA v souladu s článkem 19
nařízení (EU) č. 1093/2010, odloží

orgán příslušný k řešení krize
subjektu řešícího krizi přijetí svého
rozhodnutí a vyčká rozhodnutí, které
může EBA přijmout podle čl. 19
odst. 3 uvedeného nařízení, a
rozhodne v souladu s rozhodnutím
EBA. Příslušná lhůta uvedená v
odstavci 5 tohoto článku se považuje
za lhůtu pro smírné urovnání sporu
ve smyslu nařízení (EU) č.
1093/2010. EBA přijme své
rozhodnutí do jednoho měsíce.
Záležitost nelze EBA předložit po
uplynutí příslušné lhůty uvedené v
odstavci 5 tohoto článku nebo po
dosažení společného rozhodnutí.
Pokud EBA nerozhodne, použije se
rozhodnutí orgánu příslušného k
řešení krize subjektu řešícího krizi.
§ 26 odst. 5 (4)(5) Česká národní banka jako orgán 32014L0059 ve znění Čl. 18 odst. 7 a 9
příslušný k řešení krize ovládané osoby 32019L0879
může v posledních 7 dnech před uplynutím
lhůty uvedené v odstavci 3 lhůt podle
odstavců 3 a 4 požádat Evropský orgán pro
bankovnictví o urovnání sporu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího dohled nad finančním trhem v
oblasti bankovnictví7), není-li dosaženo

7. Není-li dosaženo společného
rozhodnutí,
rozhodnou
orgány
příslušné k řešení krize dceřiných
podniků, které nejsou subjekty
řešícími krizi, samy o vhodných
opatřeních, která mají dceřiné
podniky v souladu s čl. 17 odst. 4
přijmout na individuální úrovni.

dohody ohledně opatření podle § 23 odst. 4 §
23 odst. 6 písm. g), h) a k) m). Pokud Česká
národní banka jako orgán příslušný k řešení
krize ovládané osoby nebo jiný orgán
příslušný k řešení krize člena dotčené
skupiny požádá Evropský orgán pro
bankovnictví o urovnání sporu, Česká
národní banka jako orgán příslušný k řešení
krize ovládané osoby nevydá samostatné
rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 ohledně
uložení těchto opatření do vydání rozhodnutí
Evropským orgánem pro bankovnictví,
nejdéle však do uplynutí 1 měsíce ode dne
zahájení postupu pro urovnání sporu.

Toto rozhodnutí musí být plně
odůvodněné
a
zohledňovat
stanoviska a výhrady ostatních
orgánů příslušných k řešení krize.
Rozhodnutí se poskytne dotčenému
dceřinému podniku a subjektu
řešícímu krizi, který je součástí téže
skupiny
řešící
krizi,
orgánu
příslušnému k řešení krize subjektu
řešícího krizi, a je-li odlišný, orgánu
příslušnému k řešení krize na úrovni
skupiny.
Pokud na konci příslušné lhůty
uvedené v odstavci 5 tohoto článku
orgán příslušný k řešení krize
předložil
některou
záležitost
zmíněnou v odstavci 9 tohoto článku
EBA v souladu s článkem 19
nařízení (EU) č. 1093/2010, odloží
orgán příslušný k řešení krize
subjektu řešícího krizi přijetí svého
rozhodnutí a vyčká rozhodnutí, které
může EBA přijmout podle čl. 19
odst. 3 uvedeného nařízení, a
rozhodne v souladu s rozhodnutím
EBA. Příslušná lhůta uvedená v
odstavci 5 tohoto článku se považuje
za lhůtu pro smírné urovnání sporu

ve smyslu nařízení (EU) č.
1093/2010. EBA přijme své
rozhodnutí do jednoho měsíce.
Záležitost nelze EBA předložit po
uplynutí příslušné lhůty uvedené v
odstavci 5 tohoto článku nebo po
dosažení společného rozhodnutí.
Pokud EBA nerozhodne, použije se
rozhodnutí orgánu příslušného k
řešení krize dceřiného podniku.
9. Neexistuje-li společné rozhodnutí
o přijetí kterýchkoli opatření
uvedených v čl. 17 odst. 5 písm. g),
h) nebo k), může EBA na žádost
kteréhokoli orgánu příslušného k
řešení krize podle odstavce 6 nebo 7
tohoto článku pomoci orgánům
příslušným k řešení krize dosáhnout
dohody v souladu s čl. 19 odst. 3
nařízení (EU) č. 1093/2010.
§ 26 odst. 6 (6) Opatření podle § 23 odst. 6 lze 32019L0879
k dosažení účelu podle odstavců 2 až 5 a §
25 odst. 1 až 3 uložit obdobně také
povinné osobě podle § 3 písm. b) a c),
která je členem příslušné evropské
finanční skupiny.

Čl. 18 odst.1

1. Orgán příslušný k řešení krize na
úrovni skupiny spolu s orgány
příslušnými k řešení krize dceřiných
podniků po konzultaci s kolegiem
dohledu a s orgány příslušnými
k řešení krize v jurisdikcích, v nichž
se nacházejí významné pobočky, je-

li to s ohledem na dotčenou
významnou pobočku relevantní,
zváží posouzení požadované podle
článku 16 v rámci kolegia k řešení
krize a učiní veškeré přiměřené
kroky
k dosažení
společného
rozhodnutí o uplatnění opatření
stanovených podle čl. 17 odst. 4 ve
vztahu ke všem subjektům řešícím
krizi a jejich dceřiným podnikům,
které jsou subjekty uvedenými v čl.
1 odst. 1 a jsou součástí dané
skupiny.
§ 26a odst. (1) Povinná osoba, která má povinnost 32019L0879
1
splňovat
kombinovanou
kapitálovou
rezervu, neprodleně oznámí České
národní bance, že
a) splňuje kombinovanou kapitálovou
rezervu nad rámec požadavků na kapitál
podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013 a požadavků na kapitál
uložených jí v návaznosti na výsledky
přezkumu
a
vyhodnocování
nebo
prostřednictvím opatření k nápravě k
řešení jiných rizik než rizika nadměrné
páky podle jiného právního předpisu6) a

Čl. 16a odst. 1

1. Nachází-li se subjekt v situaci,
kdy
splňuje
požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv, je-li tento zvažován navíc ke
každému z požadavků uvedených v
čl. 141a odst. 1 písm. a), b) a c)
směrnice
2013/36/EU,
avšak
nesplňuje
požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv, je-li zvažován navíc k
požadavkům uvedeným v článcích
45c a 45d této směrnice při výpočtu
v souladu s čl. 45 odst. 2 písm. a)
této směrnice, má orgán příslušný k
řešení krize tohoto subjektu v

b) nesplňuje kombinovanou kapitálovou
rezervu
nad
rámec
minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku určeného v procentech v
poměru k celkovému objemu rizikové
expozice.

souladu s odstavci 2 a 3 tohoto
článku pravomoc subjektu zakázat,
aby rozdělil vyšší než nejvyšší
rozdělitelnou částku související s
minimálním požadavkem na kapitál
a způsobilé závazky (M-MDA),
vypočtenou v souladu s odstavcem 4
tohoto
článku
prostřednictvím
kteréhokoli z následujících opatření:
a) rozdělení výnosů souvisejících s
kmenovým kapitálem tier 1;
b) vytvoření závazku k výplatě
pohyblivé složky odměny nebo
zvláštních důchodových dávek nebo
k výplatě pohyblivé složky odměny,
pokud tento závazek k výplatě
vznikl v době, kdy subjekt
nesplňoval
požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv; nebo
c) provedení plateb na nástroje
vedlejšího kapitálu tier 1.
Nachází-li se subjekt v situaci
uvedené v prvním pododstavci,
neprodleně o tom informuje orgán
příslušný k řešení krize.

§ 26a odst. (2) Pokud povinná osoba oznámí České 32019L0879
2
národní bance skutečnosti podle odstavce
1 nebo tyto skutečnosti Česká národní
banka zjistí jinak, může povinné osobě
zakázat rozdělení poměrné části zisku po
zdanění, přičemž zohlední
a) důvod, dobu trvání a rozsah neplnění
kombinované kapitálové rezervy podle
odstavce 1 a jeho dopad na způsobilost
povinné osoby k řešení krize,
b) vývoj finanční situace povinné osoby a
pravděpodobnost, že by v dohledné době
mohla povinná osoba selhávat,
c) předpoklad, že povinná osoba
v přiměřené
lhůtě
bude
splňovat
kombinovanou kapitálovou rezervu,
d) skutečnost, zda důvody, pro které není
povinná osoba schopna nahradit závazky,
které
přestaly
splňovat
kritéria
způsobilosti podle § 128 nebo § 130, jsou
individuální povahy nebo následkem širší
nerovnováhy na trhu a
e) skutečnost, zda je zákaz rozdělení
poměrné části zisku po zdanění
nejvhodnějším a přiměřeným opatřením
k řešení situace povinné osoby, přičemž

Čl. 16a odst. 2

2. V situaci uvedené v odstavci 1
orgán příslušný k řešení krize
subjektu po konzultaci s příslušným
orgánem bez zbytečného odkladu
posoudí, zda je třeba vykonat
pravomoc podle odstavce 1, přičemž
zohlední všechny tyto aspekty:
a) důvod, dobu trvání a rozsah
nesplnění požadavku a jeho dopad
na způsobilost k řešení krize;
b) vývoj finanční situace subjektu a
pravděpodobnost, že by v dohledné
budoucnosti subjekt mohl splnit
podmínku uvedenou v čl. 32 odst. 1
písm. a);
c) šanci, že subjekt bude v
přiměřené lhůtě schopen zajistit
soulad s požadavky uvedenými v
odstavci 1;
d) není-li subjekt schopen nahradit
závazky, které přestaly splňovat
kritéria způsobilosti nebo splatnosti
stanovená v článcích 72b a 72c
nařízení (EU) č. 575/2013 nebo v
článku 45b nebo čl. 45f odst. 2 této
směrnice, zda je tato skutečnost
individuální povahy, nebo je

přihlédne k dopadu zákazu na finanční
situaci a způsobilost k řešení krize
povinné osoby.

způsobena narušením na úrovni
celého trhu;
e) zda je výkon pravomoci uvedené
v odstavci 1 nejvhodnějším a
nejpřiměřenějším prostředkem k
řešení situace dotčeného subjektu s
ohledem na potenciální dopad na
jeho finanční situaci a způsobilost k
řešení krize.

§ 26a odst. (3) Nezakáže-li Česká národní banka 32019L0879
3
rozdělení poměrné části zisku po zdanění
podle odstavce 2, alespoň jednou za měsíc
přezkoumá, zda jsou splněny podmínky
pro uložení tohoto zákazu.

Čl. 16a odst. 2 druhý 2. …
pododstavec
Orgán příslušný k řešení krize
provádí opětovné posouzení toho,
zda je třeba vykonat pravomoc
podle odstavce 1, nejméně jednou
měsíčně, dokud se subjekt nadále
nachází v situaci uvedené v odstavci
1.

§ 26a odst. (4) Česká národní banka zakáže povinné 32019L0879
4
osobě rozdělení poměrné části zisku po
zdanění, pokud podle odstavce 1
nesplňuje kombinovanou kapitálovou
rezervu po dobu 9 měsíců od oznámení
podle odstavce 1 nebo od okamžiku, kdy
Česká národní banka tyto skutečnosti
zjistí; Česká národní banka rozdělení
poměrné části zisku nezakáže, jsou-li

Čl. 16a odst. 3

3. Pokud orgán příslušný k řešení
krize shledá, že se subjekt nadále
nachází v situaci uvedené v odstavci
1 i devět měsíců poté, co byla tato
situace
subjektem
oznámena,
vykoná po konzultaci s příslušným
orgánem pravomoc podle odstavce
1, s výjimkou případů, kdy po
posouzení shledá, že jsou splněny

splněny alespoň 2 z těchto podmínek:
a)
povinná
osoba
nesplňuje
kombinovanou
kapitálovou
rezervu
z důvodu vážného narušení fungování
finančního trhu, které způsobuje rozsáhlé
napětí napříč několika sektory finančního
trhu,
b) narušení fungování finančního trhu
podle písmene a) má za následek částečné
nebo úplné uzavření trhů, které
neumožňuje povinné osobě vydat nástroje
kmenového kapitálu tier 1, odepisovatelné
kapitálové nástroje nebo způsobilé
závazky, přičemž za částečné nebo úplné
uzavření trhů se nepovažuje pouhé
zvýšení pohybu ceny nástrojů kmenového
kapitálu
tier
1,
odepisovatelných
kapitálových nástrojů nebo způsobilých
závazků vydaných povinnou osobou nebo
zvýšení nákladů povinné osoby,

nejméně dvě
podmínek:

z

následujících

a) k nesplnění požadavku došlo z
důvodu vážného narušení fungování
finančních trhů, což vede k
rozsáhlému napětí na finančních
trzích v několika segmentech
finančních trhů;
b) narušení uvedené v písmenu a)
vede nejen ke zvýšené cenové
volatilitě kapitálových nástrojů a
nástrojů
způsobilých
závazků
subjektu nebo ke zvýšeným
nákladům pro subjekt, ale má také
za následek plné nebo částečné
uzavření trhů, což danému subjektu
znemožňuje vydávat na těchto trzích
kapitálové nástroje a nástroje
způsobilých závazků;

c) částečným nebo úplným uzavřením
trhu podle písmene b) jsou dotčeny i další
povinné osoby,

c) uzavření trhu uvedené v písmenu
b) je pozorováno nejen u dotčeného
subjektu, ale i u několika dalších
subjektů;

d) narušení fungování finančního trhu
podle písmene a) neumožňuje povinné
osobě vydat nástroje kmenového kapitálu
tier 1, odepisovatelné kapitálové nástroje

d) narušení uvedené v písmenu a)
brání dotčenému subjektu ve
vydávání kapitálových nástrojů a
nástrojů
způsobilých
závazků

nebo způsobilé závazky v dostatečné výši
ke splnění kombinované kapitálové
rezervy,

postačujícímu k nápravě nesplnění
požadavku; nebo
e) výkon pravomoci podle odstavce
1 vede k nepříznivým vedlejším
účinkům pro část bankovního
sektoru, což by mohlo narušit
finanční stabilitu.

e) zákaz rozdělení poměrné části zisku po
zdanění by negativně ovlivnil část
bankovního sektoru, a tím by mohl
narušit finanční stabilitu.

Uplatňuje-li se výjimka uvedená v
prvním pododstavci, orgán příslušný
k řešení krize informuje o svém
rozhodnutí příslušný orgán a své
důvody písemně vysvětlí.
§ 26a odst. (5) Nezakáže-li Česká národní banka 32019L0879
5
rozdělení poměrné částky zisku po
zdanění podle odstavce 4, alespoň jednou
za měsíc přezkoumá, zda jsou i nadále
splněny alespoň 2 podmínky podle
odstavce 4.

Čl. 16a odst. 3 třetí 3. …
pododstavec
Orgán příslušný k řešení krize
provádí každý měsíc opětovné
posouzení, zda se uplatňuje výjimka
uvedená v prvním pododstavci.

§ 26a odst. (6) Rozhodne-li Česká národní banka o 32019L0879
6
zákazu rozdělení poměrné části zisku po
zdanění podle odstavce 2 nebo 4, povinná
osoba nesmí rozdělit částku vyšší, než je
nejvyšší částka k možnému rozdělení
vypočtena podle vzorce uvedeného
v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

Čl. 16a odst. 1

1. Nachází-li se subjekt v situaci,
kdy
splňuje
požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv, je-li tento zvažován navíc ke
každému z požadavků uvedených v
čl. 141a odst. 1 písm. a), b) a c)
směrnice
2013/36/EU,
avšak
nesplňuje
požadavek

kombinovaných
kapitálových
rezerv, je-li zvažován navíc k
požadavkům uvedeným v článcích
45c a 45d této směrnice při výpočtu
v souladu s čl. 45 odst. 2 písm. a)
této směrnice, má orgán příslušný k
řešení krize tohoto subjektu v
souladu s odstavci 2 a 3 tohoto
článku pravomoc subjektu zakázat,
aby rozdělil vyšší než nejvyšší
rozdělitelnou částku související s
minimálním požadavkem na kapitál
a způsobilé závazky (M-MDA),
vypočtenou v souladu s odstavcem 4
tohoto
článku
prostřednictvím
kteréhokoli z následujících opatření:
a) rozdělení výnosů souvisejících s
kmenovým kapitálem tier 1;
b) vytvoření závazku k výplatě
pohyblivé složky odměny nebo
zvláštních důchodových dávek nebo
k výplatě pohyblivé složky odměny,
pokud tento závazek k výplatě
vznikl v době, kdy subjekt
nesplňoval
požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv; nebo

c) provedení plateb na nástroje
vedlejšího kapitálu tier 1.
Nachází-li se subjekt v situaci
uvedené v prvním pododstavci,
neprodleně o tom informuje orgán
příslušný k řešení krize.
§ 23 odst. 7 (7) Rozdělením částky podle odstavce 6 se 32019L0879
rozumí
a) přijetí rozhodnutí o
kmenového kapitálu tier 1,

rozdělení

b) převzetí závazku výplaty pohyblivé
složky odměny nebo zvláštních penzijních
výhod nebo vyplacení pohyblivé složky
odměny, pokud povinnost k její výplatě
vznikla v době, kdy povinná osoba
nesplňovala kombinovanou kapitálovou
rezervu,
c) provedení výplaty související s nástroji
vedlejšího kapitálu tier 1.

Čl. 16a odst. 1

1. Nachází-li se subjekt v situaci,
kdy
splňuje
požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv, je-li tento zvažován navíc ke
každému z požadavků uvedených v
čl. 141a odst. 1 písm. a), b) a c)
směrnice
2013/36/EU,
avšak
nesplňuje
požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv, je-li zvažován navíc k
požadavkům uvedeným v článcích
45c a 45d této směrnice při výpočtu
v souladu s čl. 45 odst. 2 písm. a)
této směrnice, má orgán příslušný k
řešení krize tohoto subjektu v
souladu s odstavci 2 a 3 tohoto
článku pravomoc subjektu zakázat,
aby rozdělil vyšší než nejvyšší
rozdělitelnou částku související s
minimálním požadavkem na kapitál
a způsobilé závazky (M-MDA),

vypočtenou v souladu s odstavcem 4
tohoto
článku
prostřednictvím
kteréhokoli z následujících opatření:
a) rozdělení výnosů souvisejících s
kmenovým kapitálem tier 1;
b) vytvoření závazku k výplatě
pohyblivé složky odměny nebo
zvláštních důchodových dávek nebo
k výplatě pohyblivé složky odměny,
pokud tento závazek k výplatě
vznikl v době, kdy subjekt
nesplňoval
požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv; nebo
c) provedení plateb na nástroje
vedlejšího kapitálu tier 1.
Nachází-li se subjekt v situaci
uvedené v prvním pododstavci,
neprodleně o tom informuje orgán
příslušný k řešení krize.
§ 27 odst. 1 (1) Jsou-li splněny podmínky této hlavy, je 32014L0059
povinná osoba podléhající dohledu na
konsolidovaném základě oprávněna uzavřít s
jednou nebo více institucemi nebo
finančními institucemi, které jsou členy téže
skupiny
a
podléhají
dohledu
na

Čl. 19 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby
mateřská instituce v členském státě
nebo mateřská instituce v Unii nebo
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm.
c) nebo d) a jejich dceřiné podniky v
jiných členských státech nebo třetích

konsolidovaném základě vykonávaném týmž
orgánem dohledu, písemnou smlouvu
obsahující závazek poskytnout finanční
podporu té straně smlouvy, u níž dojde ke
splnění podmínek pro uložení opatření
k nápravě podle § 35 § 37 nebo obdobných
podmínek
srovnatelného
zahraničního
právního předpisu členského státu (dále jen
„smlouva
o
skupinové
podpoře“).
Předmětem finanční podpory může být
poskytnutí úvěru, záruky nebo, majetku,
který bude využit jako zajištění, nebo
jakékoli kombinace těchto forem finanční
podpory v jedné nebo více transakcích,
včetně transakcí mezi příjemcem podpory
a třetí stranou (dále jen „skupinová
podpora“).
§ 30 odst. 1 (1) Obdrží-li Česká národní banka jako 32014L0059
orgán dohledu nad ovládanou osobou,
která je stranou smlouvy o skupinové
podpoře, od příslušného orgánu dohledu
na konsolidovaném základě kopii žádosti
o schválení smlouvy o skupinové podpoře,
vyvíjí úsilí, aby bylo ve lhůtě 4 měsíců ode
dne přijetí žádosti orgánem dohledu na
konsolidovaném základě dosaženo dohody
ohledně
souladu
smlouvy
o
vnitroskupinové podpoře s podmínkami

zemích, které jsou institucemi nebo
finančními institucemi podléhajícími
dohledu nad mateřským podnikem
na konsolidovaném základě, mohly
uzavřít dohodu o poskytování
finanční podpory kterékoli jiné
straně dohody, která splňuje
podmínky pro včasný zásah podle
článku 27, pokud jsou rovněž
splněny podmínky uvedené v této
kapitole.

Čl. 20 odst. 5

5. Příslušné orgány učiní vše, co je v
jejich
silách,
aby
dosáhly
společného rozhodnutí o tom, zda
jsou podmínky navrhované dohody
v souladu s podmínkami pro
finanční podporu stanovenými v
článku 23, do čtyř měsíců ode dne
obdržení
žádosti
orgánem
vykonávajícím
dohled
na
konsolidovaném základě; přitom
zohlední možný dopad provádění

podle § 28 a 32 s přihlédnutím k možným
dopadům takového rozhodnutí, včetně
fiskálních následků poskytnutí plnění
podle smlouvy o skupinové podpoře
v členských státech, ve kterých dotčená
skupina působí.

dohody ve všech členských státech,
v nichž skupina působí, včetně
jakýchkoli fiskálních důsledků.
Společné rozhodnutí má podobu
dokumentu obsahujícího dostatečně
odůvodněné rozhodnutí a žadateli ho
poskytne orgán vykonávající dohled
na konsolidovaném základě
Na žádost kteréhokoli příslušného
orgánu může EBA pomoci těmto
příslušným orgánům dosáhnout
dohody v souladu s článkem 31
nařízení (EU) č. 1093/2010.

§ 39 odst. 1 (1) V případě výrazného zhoršení finanční 32014L0059
situace instituce, nebo pokud došlo
k vážným nedostatkům v její činnosti a
uplatnění opatření podle § 37 nebyla nebo
nejsou realizována by nebylo dostatečné
k nápravě nedostatků, může Česká národní
banka odvolat členy vedoucího orgánu
instituce a rozhodnout, že volba nebo
jmenování
nových
osob
podléhá
předchozímu souhlasu České národní banky.
Rozhodla-li Česká národní banka, že volba
nebo jmenování nových osob do funkce
člena vedoucího orgánu podléhá jejímu
souhlasu a má-li být člen orgánu jmenován

Čl. 28

V případě značného zhoršení
finanční situace instituce nebo v
případě
závažných
porušení
právních předpisů nebo stanov
instituce
anebo
závažných
administrativních nesrovnalostí, kdy
k nápravě tohoto zhoršení nestačí
ostatní opatření přijatá v souladu s
článkem 27, členské státy zajistí,
aby příslušné orgány mohly
požadovat odstranění vrcholného
vedení nebo vedoucího orgánu
instituce jako celku nebo ve vztahu
k jednotlivým osobám. Jmenování

soudem podle zákona upravujícího právní
poměry obchodních společností a družstev,
může soud jmenovat člena orgánu jen s
předchozím souhlasem České národní banky.
O souhlas žádá navrhovatel.
§ 51 odst. 5 (5) Při rozhodnutí o uložení opatření podle § 32014L0059
37 nebo jmenování dočasného správce podle
§ 40 osobě podléhající jejímu dohledu vezme
Česká národní banka jako orgán dohledu nad
ovládanou osobou nebo orgán dohledu na
konsolidovaném základě v úvahu stanoviska
ostatních členů kolegia orgánů dohledu,
která jí byla sdělena v rámci konzultací
podle odstavce podle § 50 odst. 1 nebo 4
nebo při jednání o dohodě podle odstavce 1,
jakož i možné dopady jejího rozhodnutí na
finanční stabilitu ostatních členských států.

nového vrcholného vedení nebo
vedoucího orgánu se uskuteční v
souladu s vnitrostátním právem a
právem Unie a podléhá schválení
nebo souhlasu příslušného orgánu.
Čl. 30 odst. 7

7.
Rozhodnutí
každého
z
příslušných orgánů musí být
odůvodněné. Musí zohledňovat
stanoviska a výhrady ostatních
příslušných orgánů vyjádřené během
konzultačního období uvedeného v
odstavci 1 nebo 3 nebo během
pětidenního období uvedeného v
odstavci 4, jakož i možný dopad
rozhodnutí na finanční stabilitu v
dotčených
členských
státech.
Rozhodnutí poskytne mateřskému
podniku v Unii orgán vykonávající
dohled na konsolidovaném základě a
dceřiným
podnikům
příslušné
orgány jejich členského státu.
V případech uvedených v odstavci 6
tohoto článku, pokud před koncem
konzultačního období uvedeného v
odstavci 1 nebo 3 tohoto článku
nebo na konci pětidenního období
uvedeného v odstavci 4 tohoto

článku kterýkoli z dotčených
příslušných
orgánů
předložil
záležitost orgánu EBA v souladu s
čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) č.
1093/2010,
odloží
orgán
vykonávající
dohled
na
konsolidovaném základě a ostatní
příslušné orgány přijetí svých
rozhodnutí a vyčkají rozhodnutí,
které může EBA přijmout v souladu
s čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, a
přijmou své rozhodnutí v souladu s
rozhodnutím
EBA.
Uvedená
pětidenní lhůta se považuje za lhůtu
pro smírné urovnání sporu ve
smyslu uvedeného nařízení. EBA
rozhodne do tří dnů. Záležitost nelze
orgánu EBA předložit po uplynutí
výše uvedeného pětidenního období
nebo po dosažení společného
rozhodnutí.
§ 52 odst. 1 (1) Před přijetím opatření k řešení krize nebo 32014L0059 ve znění Čl. 36 odst. 1 a 4
odpisem a konverzí odepisovatelných 32019L0879
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků Česká národní banka
zajistí provedení ocenění majetku a dluhů
povinné osoby nebo zajistí provedení
předběžného odhadu podle § 56. Nestanoví-

1. Před přijetím opatření k řešení
krize nebo výkonem pravomoci k
odpisu nebo konverzi příslušných
kapitálových nástrojů a způsobilých
závazků v souladu s článkem 59
orgány příslušné k řešení krize
zajistí, aby osoba nezávislá na

li tento zákon jinak, je ocenění nebo
předběžný odhad proveden za účelem
zjištění splnění podmínek pro uplatnění
opatření k řešení krize, odpisu a konverze
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků a následně k určení
vhodného postupu a způsobu uplatnění
opatření k řešení krize nebo odpisu
a konverze
kapitálových
nástrojů
a
vnitroskupinových způsobilých závazků.
Pro tento účel může Česká národní banka
podrobněji vymezit obsah ocenění.

jakémkoli veřejném orgánu, včetně
orgánu příslušného k řešení krize, a
na instituci nebo subjektu uvedeném
v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d)
provedla poctivé, obezřetné a
realistické ocenění aktiv a závazků
instituce nebo subjektu uvedeného v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d). S
výhradou odstavce 13 tohoto článku
a článku 85, pokud jsou splněny
veškeré požadavky stanovené v
tomto článku, považuje se toto
ocenění za konečné.
4. Účelem ocenění je:
a) poskytnout informace ke zjištění,
zda jsou splněny podmínky zahájení
řešení krize nebo podmínky pro
odpis nebo konverzi kapitálových
nástrojů a způsobilých závazků v
souladu s článkem 59;
b) jsou-li podmínky zahájení řešení
krize splněny, poskytnout informace
k rozhodnutí o vhodném opatření k
řešení krize, které má být ve vztahu
k instituci nebo subjektu uvedenému
v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d)
přijato;

c) je-li vykonána pravomoc k odpisu
nebo
konverzi
relevantních
kapitálových nástrojů a způsobilých
závazků v souladu s článkem 59,
poskytnout informace k rozhodnutí
o rozsahu zrušení nebo naředění
akcií nebo jiných nástrojů účasti a
rozsahu odpisu nebo konverze
příslušných kapitálových nástrojů a
způsobilých závazků v souladu s
článkem 59;
d) je-li použit nástroj rekapitalizace
z vnitřních zdrojů, poskytnout
informace k rozhodnutí o rozsahu
odpisu nebo konverze závazků
použitelných k rekapitalizaci z
vnitřních zdrojů;
e) je-li použit nástroj překlenovací
instituce nebo nástroj oddělení aktiv,
poskytnout informace k rozhodnutí
o aktivech, právech, závazcích nebo
akciích nebo jiných nástrojích
účasti, které mají být převedeny, a
rozhodnutí o hodnotě jakéhokoli
protiplnění, které má být vyplaceno
instituci v režimu řešení krize nebo
případně vlastníkům akcií nebo

jiných nástrojů účasti;
f) je-li použit nástroj převodu
činnosti, poskytnout informace k
rozhodnutí o aktivech, právech,
závazcích nebo akciích nebo jiných
nástrojích účasti, které mají být
převedeny, k tomu, aby orgán
příslušný k řešení krize porozuměl,
co představuje obchodní podmínky
pro účely článku 38;
g) ve všech případech zajistit, aby v
okamžiku použití nástrojů k řešení
krize nebo výkonu pravomoci k
odpisu nebo konverzi relevantních
závazků
použitelných
k
rekapitalizaci z vnitřních zdrojů byly
plně uznány veškeré ztráty spojené s
aktivy instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d).
§ 56 odst. 1 (1) Není-li z důvodu neodkladnosti nebo 32014L0059
jiných závažných okolností možné provést
nezávislé ocenění podle § 52 odst. 2 nebo
dodržet náležitosti ocenění podle § 54 odst. 3
a 4, nebo § 136 135 odst. 2, zajistí Česká
národní banka vypracování předběžného

Čl. 36 odst. 2 a 9

2. Pokud nezávislé ocenění podle
odstavce 1 není možné, mohou
orgány příslušné k řešení krize
provést prozatímní ocenění aktiv a
závazků instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) v souladu s odstavcem 9

odhadu majetku a dluhů povinné osoby.

tohoto článku.
9. Pokud v důsledku naléhavosti
okolností daného případu není
možné dodržet požadavky stanovené
v odstavcích 6 a 8, nebo se použije
odstavec 2, provede se prozatímní
ocenění. Toto prozatímní ocenění
musí splňovat požadavky odstavce
3, a pokud je to za daných okolností
přiměřeně proveditelné, i požadavky
odstavců 1, 6 a 8.
Prozatímní ocenění uvedené v tomto
odstavci
zahrnuje
náležitě
odůvodněnou rezervu na dodatečné
ztráty.

§ 56 odst. 2 (2) Součástí předběžného odhadu je rezerva 32014L0059
pro dodatečné ztráty. Ustanovení § 54 odst. 3
a 4 a § 136 135 odst. 2 se použije přiměřeně
vzhledem k okolnostem případu. Ustanovení
§ 53 odst. 4 až 6 se použije pro zpracování
předběžného odhadu obdobně.

Čl. 36 odst. 9

9. Pokud v důsledku naléhavosti
okolností daného případu není
možné dodržet požadavky stanovené
v odstavcích 6 a 8, nebo se použije
odstavec 2, provede se prozatímní
ocenění. Toto prozatímní ocenění
musí splňovat požadavky odstavce
3, a pokud je to za daných okolností
přiměřeně proveditelné, i požadavky
odstavců 1, 6 a 8.
Prozatímní ocenění uvedené v tomto

odstavci
zahrnuje
náležitě
odůvodněnou rezervu na dodatečné
ztráty.
§ 57 odst. 1 (1) Byl-li proveden předběžný odhad, Česká 32014L0059
národní banka za účelem vykázání ztrát
spojených s aktivy v účetnictví povinné
osoby zajistí bez zbytečného odkladu
provedení ocenění podle § 45 odst. 1 při
splnění všech podmínek podle § 53 a 54.
Toto ocenění je podkladem pro vydání
rozhodnutí podle odstavců 2, 3 a 6 a může
být provedeno odděleně nebo společně
stejným oceňovatelem jako ocenění podle §
177 odst. 2, ale pro účely tohoto ustanovení
nelze použít ocenění podle § 177 odst. 2.

čl. 36 odst. 10 a 13

10. Ocenění, které nesplňuje veškeré
požadavky stanovené v tomto
článku, se považuje za prozatímní,
dokud nezávislá osoba neprovede
ocenění, které je plně v souladu s
veškerými požadavky podle tohoto
článku. Uvedené konečné následné
ocenění se provede, jakmile je to
uskutečnitelné. Může být provedeno
buď odděleně od ocenění podle
článku 74, nebo současně s ním a
touž nezávislou osobou, avšak jde o
dvě různá ocenění.
Účelem konečného
ocenění je:

následného

a) zajistit, aby veškeré ztráty spojené
s aktivy instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) byly plně uznány v účetních
knihách instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d);
b)

poskytnout

informace

k

rozhodnutí o zvýšení hodnoty
pohledávek věřitelů nebo o zvýšení
hodnoty hrazeného protiplnění v
souladu s odstavcem 11.
13. Ocenění je nedílnou součástí
rozhodnutí použít nástroj k řešení
krize nebo vykonat pravomoc k
řešení krize nebo rozhodnutí
vykonat pravomoc k odpisu nebo
konverzi kapitálových nástrojů a
způsobilých závazků v souladu s
článkem 59. Samotné ocenění
nepodléhá soudnímu přezkumu, ale
může být přezkoumáno soudem
společně s rozhodnutím podle
článku 85.
§ 59 odst. 1 (1) Česká národní banka odepíše nebo 32014L0059 ve znění Čl. 37 odst. 2
konvertuje
odepisovatelné
kapitálové 32019L0879
Čl. 60 odst. 5
nástroje
a vnitroskupinové
způsobilé
závazky povinné osoby dříve, než vůči
povinné osobě uplatní některé opatření k
řešení krize podle ustanovení tohoto zákona
o přechodu činnosti na soukromého
nabyvatele,
přechodu
činnosti
na
překlenovací instituci, osobě pro správu
aktiv nebo o odpisu a konverzi
odepisovatelných závazků, nebo zároveň s

2. Pokud se orgán příslušný k řešení
krize rozhodne použít nástroje k
řešení krize na instituci nebo subjekt
uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) a toto opatření k řešení krize
by mělo za následek ztráty, které by
nesli věřitelé, nebo konverzi jejich
pohledávek, vykoná orgán příslušný
k řešení krize pravomoc k odpisu a
konverzi kapitálových nástrojů a
způsobilých závazků podle článku

uplatněním tohoto opatření.

59 bezprostředně před použitím
nástroje k řešení krize nebo
současně s jeho použitím.
5. Pokud instituce splňuje podmínky
zahájení řešení krize a orgán
příslušný k řešení krize se rozhodne
použít na ni nástroj k řešení krize,
splní orgán příslušný k řešení krize
před použitím nástroje k řešení krize
požadavek stanovený v čl. 59 odst.
3.

§ 59 odst. 2 (2) Nemá-li povinná osoba odepisovatelné 32014L0059 ve znění čl. 60 odst. 1
kapitálové nástroje ani vnitroskupinové 32019L0879
způsobilé závazky, sníží Česká národní
banka položky kmenového kapitálu tier 1
povinné osoby za účelem úhrady ztráty
povinné osoby dříve, než vůči povinné osobě
uplatní některé opatření k řešení krize podle
ustanovení o přechodu činnosti na
soukromého nabyvatele, přechodu činnosti
na překlenovací instituci, osobě pro správu
aktiv nebo o odpisu a konverzi
odepisovatelných závazků, nebo zároveň s
uplatněním tohoto opatření. Ustanovení § 65
odst. 2, § 68 odst. 1 a § 70 se použijí
obdobně.

1. Při
plnění
požadavku
stanoveného v článku 59 vykonávají
orgány příslušné k řešení krize
pravomoc k odpisu či konverzi v
souladu s pořadím pohledávek jako
v běžném úpadkovém řízení
způsobem, který vede k těmto
výsledkům:
a) položky kmenového kapitálu tier
1 se snižují jako první úměrně ke
ztrátám a až do své plné výše a
orgán příslušný k řešení krize přijme
ve vztahu k držitelům nástrojů
kmenového kapitálu tier 1 jedno
nebo obě z opatření uvedených v čl.

47 odst. 1;
b) jistina
nástrojů
vedlejšího
kapitálu tier 1 se odepíše nebo
konvertuje na nástroje kmenového
kapitálu tier 1 nebo obojí, a to v
rozsahu požadovaném pro dosažení
účelu řešení krize uvedeného v
článku 31 nebo až do plné výše
příslušných kapitálových nástrojů,
podle toho, která hodnota je nižší;
c) jistina nástrojů kapitálu tier 2 se
odepíše nebo konvertuje na nástroje
kmenového kapitálu tier 1 nebo
obojí, a to v rozsahu požadovaném
pro dosažení účelu řešení krize
uvedeného v článku 31 nebo až do
plné výše příslušných kapitálových
nástrojů, podle toho, která hodnota
je nižší;
d) jistina
způsobilých
závazků
uvedených v čl. 59 odst. 1a se
odepíše nebo konvertuje na nástroje
kmenového kapitálu tier 1 anebo se
jak odepíše, tak konvertuje na
uvedené nástroje, a to v rozsahu
požadovaném pro dosažení účelu
řešení krize uvedeného v článku 31

nebo do plné výše příslušných
způsobilých závazků, podle toho,
která hodnota je nižší.
§ 59 odst. 3 (3) Česká národní banka není povinna 32014L0059 ve znění Čl. 37 odst. 2
postupovat podle odstavců 1 a 2, pokud 32019L0879
s ohledem na ocenění nebo předběžný
odhad podle § 52 odst. 1 má za to, že
v důsledku opatření k řešení krize podle
ustanovení tohoto zákona o přechodu
činnosti na soukromého nabyvatele,
přechodu činnosti na překlenovací
instituci nebo osobu pro správu aktiv
neponesou věřitelé ztrátu ani nedojde ke
konverzi jejich pohledávek.

§ 59 odst. 4 (4) Je-li osoba podléhající řešení krize 32019L0879
vlastníkem odepisovatelných kapitálových
nástrojů
nebo
věřitelem
z vnitroskupinových způsobilých závazků
nepřímo prostřednictvím povinné osoby
náležející do stejné skupiny podléhající
řešení krize, Česká národní banka odepíše
nebo
konvertuje
odepisovatelné
kapitálové nástroje nebo vnitroskupinové
způsobilé závazky na úrovni této povinné

2. Pokud se orgán příslušný k řešení
krize rozhodne použít nástroje k
řešení krize na instituci nebo subjekt
uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) a toto opatření k řešení krize
by mělo za následek ztráty, které by
nesli věřitelé, nebo konverzi jejich
pohledávek, vykoná orgán příslušný
k řešení krize pravomoc k odpisu a
konverzi kapitálových nástrojů a
způsobilých závazků podle článku
59 bezprostředně před použitím
nástroje k řešení krize nebo
současně s jeho použitím.

Čl. 59 odst. 1 druhý 1. …
pododstavec
Zakoupil-li subjekt řešící krizi
příslušné kapitálové nástroje a
způsobilé
závazky
nepřímo
prostřednictvím jiných subjektů v
téže skupině řešící krizi, pravomoc k
odpisu nebo konverzi těchto
příslušných kapitálových nástrojů a
způsobilých závazků se vykoná
zároveň
s
vykonáním
téže

osoby současně s odpisem nebo konverzí
kapitálových
nástrojů
nebo
vnitroskupinových způsobilých závazků
na úrovni jí ovládané osoby tak, aby
ztráty ovládané osoby byly účinně
přeneseny na osobu podléhající řešení
krize a aby byla povinná osoba účinně
rekapitalizována.
§ 59 odst. 5 (5) Jestliže Česká národní banka odepíše 32019L0879
nebo konvertuje kapitálové nástroje nebo
vnitroskupinové
způsobilé
závazky
nezávisle na opatření k řešení krize,
použije se § 76 písm. e) obdobně.

§ 60

pravomoci na úrovni mateřského
podniku dotčeného subjektu na
úrovni dalších mateřských podniků,
které nejsou subjekty řešícími krizi,
aby se ztráty fakticky přenesly na
subjekt řešící krizi a aby subjekt
řešící krizi provedl rekapitalizaci
dotčeného subjektu.
Čl. 59 odst. 1 třetí 1. …
pododstavec
Po výkonu pravomoci k odpisu nebo
konverzi příslušných kapitálových
nástrojů nebo způsobilých závazků
nezávisle na opatření k řešení krize
se provede ocenění podle článku 74
a použije se článek 75.

Česká národní banka odepíše nebo 32014L0059 ve znění čl. 59 odst. 2 a 3 2. Členské státy zajistí, aby orgány
konvertuje
odepisovatelné
kapitálové 32019L0879
příslušné k řešení krize měly
písm. a), b) a e
nástroje
a vnitroskupinové
způsobilé
pravomoc k odpisu příslušných
závazky povinné osoby, jestliže povinná
kapitálových nástrojů a způsobilých
osoba
závazků uvedených v odstavci 1a
nebo k jejich konverzi na akcie nebo
a) splňuje podmínky pro uplatnění opatření k
jiné nástroje účasti dané instituce
řešení krize,
nebo subjektu uvedeného v čl. 1
b) není bez odpisu nebo konverze
odst. 1 písm. b), c) a d).
odepisovatelných kapitálových nástrojů
3. Členské státy vyžadují, aby
a vnitroskupinových způsobilých závazků
orgány příslušné k řešení krize
schopna pokračovat v činnosti, nebo

c) je ve stavu, který vyžaduje poskytnutí
veřejné podpory, ledaže se jedná o veřejnou
podporu poskytovanou ve formě a za
podmínek uvedených v § 4 odst. 1 písm. d)
bodě 3.

vykonaly v souladu s článkem 60
neprodleně pravomoc k odpisu nebo
konverzi ve vztahu k příslušným
kapitálovým
nástrojům
a
způsobilým závazkům uvedeným v
odstavci 1a, vydaným institucí nebo
subjektem uvedeným v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d), platí-li jedna
nebo více z těchto okolností:
a) bylo zjištěno, že podmínky
zahájení řešení krize stanovené v
článcích 32, 32a nebo 33 byly
splněny předtím, než byla přijata
jakákoli opatření k řešení krize;
b) odpovědný orgán shledá, že
instituce nebo subjekt uvedený v čl.
1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) již
nebudou životaschopné, pokud tato
pravomoc nebude ve vztahu k
příslušným kapitálovým nástrojům a
způsobilým závazkům vykonána;
…
e) instituce nebo subjekt uvedený v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d)
vyžaduje mimořádnou veřejnou
finanční podporu, s výjimkou
případů, kdy nastane některá z

okolností uvedených v čl. 32 odst. 4
písm. d) bodě iii).
§ 62 odst. 1 (1) Platí, že povinná osoba nebo skupina, 32014L0059 ve znění čl. 59 odst. 4
jejímž členem je povinná osoba, není bez 32019L0879
odpisu nebo konverze odepisovatelných
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků schopna pokračovat v
činnosti, jestliže selhává a s přihlédnutím ke
všem
okolnostem
nelze
důvodně
předpokládat, že by jiné opatření než odpis
nebo
konverze
odepisovatelných
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků provedené samostatně
nebo společně s jiným opatřením
soukromého sektoru včetně opatření
institucionálního
systému
ochrany,
opatřením k nápravě podle jiného
právního předpisu6), opatřením včasného
zásahu podle § 37 nebo odpisem a
konverzí
kapitálových
nástrojů
a
vnitroskupinových způsobilých závazků v
přiměřené době odvrátilo její selhání.

4. Pro účely odstavce 3 se má za to,
že instituce nebo subjekt uvedený v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d)
nebo
skupina
již
nejsou
životaschopné pouze v případě, že
jsou splněny obě tyto podmínky:
a) instituce nebo subjekt uvedený v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d)
nebo skupina jsou v selhání nebo je
jejich selhání pravděpodobné;
b) s ohledem na časové možnosti a
další relevantní okolnosti neexistuje
přiměřená vyhlídka na to, že by
selhání instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo skupiny v přiměřené
lhůtě zabránila, samostatně nebo
společně s opatřeními k řešení krize,
opatření jiná než opatření k odpisu
nebo konverzi kapitálových nástroje
nebo způsobilé závazky uvedené v
odstavci 1a, včetně alternativních
opatření soukromého sektoru nebo
orgánů dohledu (včetně opatření

včasného zásahu).
§ 63 odst. 1 (1) Při posuzování podmínek uvedených v § 32014L0059
60 písm. c) nebo § 61 odst. 1 písm. b) nebo §
61 odst. 2 písm. b) přihlédne Česká národní
banka k dopadům, které odpis nebo konverze
odepisovatelných kapitálových nástrojů a
vnitroskupinových způsobilých závazků
povinné osoby mohou mít na situaci v jiných
členských státech, v nichž povinná osoba
nebo člen skupiny, jejímž členem je povinná
osoba, vykonávají činnost.

čl. 62 odst. 2

2. Při učinění zjištění uvedeného v
čl. 59 odst. 3 písm. c), d) nebo e) v
případě instituce nebo skupiny s
přeshraniční
činností
vezmou
odpovědné
orgány
v
úvahu
potenciální dopad řešení krize ve
všech členských státech, kde
instituce nebo skupina působí.

§ 63 odst. 2 (2) Odstavec 1 se použije obdobně, jestliže 32014L0059
se Česká národní banka podílí na posuzování
podmínek pro odpis nebo konverzi
odepisovatelných kapitálových nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků
zahraniční osoby podle srovnatelného
zahraničního právního předpisu.

čl. 62 odst. 2

2. Při učinění zjištění uvedeného v
čl. 59 odst. 3 písm. c), d) nebo e) v
případě instituce nebo skupiny s
přeshraniční
činností
vezmou
odpovědné
orgány
v
úvahu
potenciální dopad řešení krize ve
všech členských státech, kde
instituce nebo skupina působí.

§ 64 odst. 1 (1) Domnívá-li se Česká národní banka, že u 32014L0059
povinné osoby, která je ovládanou osobou a
jejíž odepisovatelné kapitálové nástroje se
zahrnují do jejího kapitálu na individuálním
základě a do nebo do kapitálu její ovládající
osoby na konsolidovaném základě, nebo
která podléhá vnitřnímu minimálnímu
požadavku, jsou splněny podmínky uvedené

čl. 59 odst. 9

9. Než učiní zjištění podle odst. 3
písm. c) tohoto článku ve vztahu k
dceřinému podniku, který vydává
příslušné kapitálové nástroje uznané
pro účely splnění požadavků na
kapitál
na
individuálním
a
konsolidovaném základě, splní
odpovědný orgán požadavky na

čl. 62 odst. 1

v § 60 písm. b) nebo c) nebo § 61 odst. 1
písm. b), oznámí to bez zbytečného odkladu
do 24 hodin po konzultaci s orgánem
příslušným k řešení krize dotčené osoby
podléhající řešení krize oznámí tuto
skutečnost
a) orgánu dohledu na konsolidovaném
základě nad skupinou, jejímž členem je
povinná osoba, a
b) orgánu členského státu uvedeného v
písmenu a) příslušnému k posuzování
podmínek pro odpis nebo konverzi
kapitálových nástrojů podle srovnatelného
zahraničního právního předpisu. a
c) orgánům příslušným k řešení krize
osob, které jsou členy stejné skupiny
podléhající řešení krize a které přímo
nebo nepřímo nabyly odepisovatelné
kapitálové nástroje nebo vnitroskupinové
způsobilé závazky povinné osoby.

oznamování a konzultaci stanovené
v článku 62.
1. Členské státy zajistí, aby
odpovědné orgány předtím, než
učiní zjištění uvedené v čl. 59 odst.
3 písm. b), c), d) nebo e) ve vztahu k
dceřinému podniku, který vydává
příslušné kapitálové nástroje, jež
jsou uznány pro účely splnění
požadavků
na
kapitál
na
a
na
individuálním
základě
konsolidovaném základě, splňovaly
tyto požadavky:
a) odpovědný orgán, který zvažuje,
zda učinit zjištění uvedené v čl. 59
odst. 3 písm. b), c), d) nebo e), to
neprodleně
oznámí
orgánu
vykonávajícímu
dohled
na
konsolidovaném základě, a pokud
nejde
o
tentýž
orgán,
i
odpovědnému orgánu v členském
státě, kde se nachází orgán
vykonávající
dohled
na
konsolidovaném základě;
b) odpovědný orgán, který zvažuje,
zda učinit zjištění uvedené v čl. 59
odst. 3 písm. c), to neprodleně

oznámí
příslušnému
orgánu
odpovědnému za každou instituci
nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d), jež vydaly
příslušné kapitálové nástroje, ve
vztahu k nimž má být vykonána
pravomoc k odpisu či konverzi, je-li
toto zjištění učiněno, a pokud nejde
o tentýž orgán, i odpovědným
orgánům v členském státě, kde se
nacházejí tyto příslušné orgány a
orgán vykonávající dohled na
konsolidovaném základě.
§ 64 odst. 3 (3) V oznámení podle odstavce 1 nebo 2 32014L0059 ve znění čl. 59 odst. 9
uvede Česká národní banka důvody, pro 32019L0879
čl. 62 odst. 3
které se domnívá, že jsou splněny podmínky
pro odpis nebo konverzi kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých
závazků, a požádá orgány, vůči nimž
oznámení směřuje, o vyjádření k těmto
důvodům.

9. Než učiní zjištění podle odst. 3
písm. c) tohoto článku ve vztahu k
dceřinému podniku, který vydává
příslušné kapitálové nástroje uznané
pro účely splnění požadavků na
kapitál
na
individuálním
a
konsolidovaném základě, splní
odpovědný orgán požadavky na
oznamování a konzultaci stanovené
v článku 62.
3.
Odpovědný
orgán
doplní
oznámení provedené podle odstavce
1 o vysvětlení důvodů, proč zvažuje
učinění dotčeného zjištění.

§ 64 odst. 4 (4) Poté, kdy Česká národní banka učiní 32014L0059 ve znění Čl. 62 odst. 4 a 5
oznámení podle odstavce 1, posoudí po 32019L0879
konzultaci s orgány uvedenými v odstavci
1 písm. a) a b), zda by opatření včasného
zásahu podle § 37, opatření k nápravě
podle
jiného
právního
předpisu6),
rozhodnutí
podle
jiného
právního
6)
předpisu o uložení povinnosti udržovat
kapitál nad minimální úroveň požadavku
na kapitál podle čl. 92 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013 nebo převod prostředků nebo
kapitálu od ovládající osoby, provedené
samostatně nebo společně s jiným
opatřením, v přiměřené době odvrátilo
její selhání. Poté, kdy Česká národní
banka učiní oznámení podle odstavce 2,
provede
po
konzultaci
s orgány
uvedenými v odstavci 2 písm. a) a b)
posouzení podle věty první obdobně.

4. Bylo-li učiněno oznámení podle
odstavce 1, posoudí odpovědný
orgán po konzultaci s orgány, jež
informoval v souladu s písm. a)
bodem i) nebo písmenem b)
uvedeného odstavce, tyto záležitosti:
a) zda je k dispozici alternativní
opatření k výkonu pravomoci k
odpisu či konverzi v souladu s čl. 59
odst. 3;
b) pokud toto alternativní opatření k
dispozici je, zda je lze skutečně
použít;
c) pokud by toto alternativní
opatření bylo skutečně možné
použít, zda existuje realistická
vyhlídka, že by v přiměřené lhůtě
vyřešilo okolnosti, které by jinak
vyžadovaly zjištění uvedené v čl. 59
odst. 3.
5. Pro účely odstavce 4 tohoto
článku se alternativními opatřeními
rozumějí opatření včasného zásahu
uvedená v článku 27 této směrnice,
opatření uvedená v čl. 104 odst. 1
směrnice 2013/36/EU nebo převod
prostředků
nebo
kapitálu
z

mateřského podniku.
§ 65 odst. 1 (1)
Před
odpisem
nebo
konverzí 32014L0059
odepisovatelných kapitálových nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků
sníží Česká národní banka položky
kmenového kapitálu tier 1 povinné osoby za
účelem úhrady ztráty povinné osoby.

plnění
požadavku
Čl. 60 odst. 1 písm. a) 1. Při
stanoveného v článku 59 vykonávají
orgány příslušné k řešení krize
pravomoc k odpisu či konverzi v
souladu s pořadím pohledávek jako
v běžném úpadkovém řízení
způsobem, který vede k těmto
výsledkům:
a) položky kmenového kapitálu tier
1 se snižují jako první úměrně ke
ztrátám a až do své plné výše a
orgán příslušný k řešení krize přijme
ve vztahu k držitelům nástrojů
kmenového kapitálu tier 1 jedno
nebo obě z opatření uvedených v čl.
47 odst. 1;

§ 67 odst. 3 (3) Nepostačuje-li odpis podle odstavce 2 k 32019L0879
plnému uhrazení ztráty povinné osoby,
odepíše Česká národní banka za účelem
úhrady této ztráty vnitroskupinové
způsobilé
závazky
povinné
osoby.
Nepostačuje-li konverze podle odstavce 2
k dosažení účelu řešení krize, konvertuje
Česká národní banka vnitroskupinové
způsobilé závazky povinné osoby na
nástroje kmenového kapitálu tier 1

Čl. 60 odst. 1 písm. d) 1. Při plnění požadavku stanoveného
v článku 59 vykonávají orgány
příslušné k řešení krize pravomoc k
odpisu či konverzi v souladu s
pořadím pohledávek jako v běžném
úpadkovém řízení způsobem, který
vede k těmto výsledkům:
…
d)

jistina

způsobilých

závazků

povinné osoby nebo se souhlasem orgánu
příslušného k řešení krize její ovládající
osoby na nástroje kmenového kapitálu
tier 1 této ovládající osoby v rozsahu,
který je nezbytný k dosažení účelu řešení
krize.

§ 68 odst. 1 (1) Při snížení položek kmenového kapitálu 32014L0059 ve znění čl. 48 odst. 2
tier 1 a při odpisu nebo konverzi 32019L0879
čl. 60 odst. 1
odepisovatelných kapitálových nástrojů
nebo
vnitroskupinových
způsobilých
závazků postupuje Česká národní banka
podle pořadí, v němž by byla práva
odpovídající těmto položkám nebo nástrojům
uspokojena při rozdělení likvidačního
zůstatku podle zákona upravujícího právní
poměry obchodních společností a družstev a
v řízení podle insolvenčního zákona.
Položku nebo nástroj, nástroj nebo
závazek, jimž odpovídá právo dřívějšího
pořadí, lze snížit, odepsat nebo konvertovat
teprve poté, co byly zcela sníženy, odepsány
nebo konvertovány položka nebo nástroj,
nástroj nebo závazek, jimž odpovídá právo
pozdějšího pořadí. Položky nebo nástroje,

uvedených v čl. 59 odst. 1a se
odepíše nebo konvertuje na nástroje
kmenového kapitálu tier 1 anebo se
jak odepíše, tak konvertuje na
uvedené nástroje, a to v rozsahu
požadovaném pro dosažení účelu
řešení krize uvedeného v článku 31
nebo do plné výše příslušných
způsobilých závazků, podle toho,
která hodnota je nižší.
2. Orgány příslušné k řešení krize
při výkonu pravomocí k odpisu nebo
konverzi rozdělí ztráty, které
představuje součet částek uvedených
v čl. 47 odst. 3 písm. b) a c),
rovnoměrně mezi akcie nebo jiné
nástroje účasti a závazky použitelné
k rekapitalizaci z vnitřních zdrojů
stejného pořadí tak, že sníží jistinu
uvedených akcií nebo jiných
nástrojů účasti a závazky použitelné
k rekapitalizaci z vnitřních zdrojů
nebo splatnou neuhrazenou částku v
souvislosti s nimi ve stejném
rozsahu poměrně k jejich hodnotě s
výjimkou případů, kdy je odlišné
rozdělení ztrát mezi závazky
stejného pořadí povoleno za

nástroje nebo závazky, jimž odpovídají
práva stejného pořadí, se sníží, odepíší nebo
konvertují ve stejném rozsahu v poměru k
jejich výši.

podmínek stanovených v čl. 44 odst.
3.
Tento odstavec nebrání tomu, aby se
se
závazky
vyloučenými
z
rekapitalizace v souladu s čl. 44
odst. 2 a 3 zacházelo příznivěji než
se
závazky
použitelné
k
rekapitalizaci z vnitřních zdrojů,
které nemají stejné pořadí v běžném
úpadkovém řízení.
1. Při plnění požadavku stanoveného
v článku 59 vykonávají orgány
příslušné k řešení krize pravomoc k
odpisu či konverzi v souladu s
pořadím pohledávek jako v běžném
úpadkovém řízení způsobem, který
vede k těmto výsledkům:
a) položky kmenového kapitálu tier
1 se snižují jako první úměrně ke
ztrátám a až do své plné výše a
orgán příslušný k řešení krize přijme
ve vztahu k držitelům nástrojů
kmenového kapitálu tier 1 jedno
nebo obě z opatření uvedených v čl.
47 odst. 1;
b) jistina nástrojů vedlejšího
kapitálu tier 1 se odepíše nebo

konvertuje na nástroje kmenového
kapitálu tier 1 nebo obojí, a to v
rozsahu požadovaném pro dosažení
účelu řešení krize uvedeného v
článku 31 nebo až do plné výše
příslušných kapitálových nástrojů,
podle toho, která hodnota je nižší;
c) jistina nástrojů kapitálu tier 2 se
odepíše nebo konvertuje na nástroje
kmenového kapitálu tier 1 nebo
obojí, a to v rozsahu požadovaném
pro dosažení účelu řešení krize
uvedeného v článku 31 nebo až do
plné výše příslušných kapitálových
nástrojů, podle toho, která hodnota
je nižší;
d) jistina způsobilých závazků
uvedených v čl. 59 odst. 1a se
odepíše nebo konvertuje na nástroje
kmenového kapitálu tier 1 anebo se
jak odepíše, tak konvertuje na
uvedené nástroje, a to v rozsahu
požadovaném pro dosažení účelu
řešení krize uvedeného v článku 31
nebo do plné výše příslušných
způsobilých závazků, podle toho,
která hodnota je nižší.

§ 69

(1) Česká národní banka určí konverzní 32014L0059 ve znění čl. 60 odst. 3 písm. d)
poměr tak, aby vyjadřoval přiměřenou 32019L0879
čl. 50 odst. 1, 2 a 3
náhradu za ztrátu vzniklou vlastníkovi
odepisovatelného kapitálového nástroje nebo
věřiteli z vnitroskupinového způsobilého
závazku odpisem nebo konverzí tohoto
nástroje nebo závazku.
(2) Česká národní banka může pro jednotlivé
skupiny odepisovatelných kapitálových
nástrojů
nebo
vnitroskupinových
způsobilých závazků určit různé konverzní
poměry. Pro odepisovatelný kapitálový
nástroj nebo vnitroskupinový způsobilý
závazek, jemuž při rozdělení likvidačního
zůstatku podle zákona upravujícího právní
poměry obchodních společností a družstev
nebo v řízení podle insolvenčního zákona
odpovídá právo dřívějšího pořadí, nelze určit
méně výhodný konverzní poměr než pro
odepisovatelný kapitálový nástroj nebo
závazek, jemuž při tomto rozdělení nebo v
tomto řízení odpovídá právo pozdějšího
pořadí.

3. …
d) konverzní koeficient, který určí
počet nástrojů kmenového kapitálu
tier 1 poskytovaných na každý
příslušný kapitálový nástroj nebo
každý způsobilý závazek uvedený v
čl. 59 odst. 1a, je v souladu se
zásadami stanovenými v článku 50 a
veškerými
obecnými
pokyny
vypracovanými orgánem EBA podle
čl. 50 odst. 4.
1. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize při výkonu
pravomocí uvedených v čl. 59 odst.
3 a čl. 63 odst. 1 písm. f) mohly na
různé třídy kapitálových nástrojů a
závazků uplatnit různé konverzní
koeficienty v souladu s jednou nebo
oběma zásadami uvedenými v
odstavcích 2 a 3 tohoto článku.
2. Konverzní koeficient představuje
přiměřenou náhradu dotčenému
věřiteli za jakoukoli ztrátu vzniklou
výkonem pravomocí k odpisu a
konverzi.
3. Pokud se podle odstavce 1 uplatní
různé konverzní koeficienty, musí

být konverzní koeficient platný pro
závazky, které se v rámci
příslušného insolvenčního práva
považují za prioritní, vyšší než
konverzní koeficient platný pro
podřízené závazky.
§ 71 odst. 1 (1) Česká národní banka rozhodne o udělení 32014L0059
souhlasu vyžadovaného podle jiného
právního předpisu6) k nabytí nebo zvýšení
kvalifikované účasti na povinné osobě nebo
k tomu, aby se osoba, jejíž pohledávky nebo
nástroje účasti odpovídají odepisovatelným
kapitálovým
nástrojům
nebo
vnitroskupinovým způsobilým závazkům,
které byly nebo mají být odepsány nebo
konvertovány, stala osobou ovládající
povinnou osobu, bez zbytečného odkladu
poté, co se dozví o rozsahu odpisu nebo
konverze a o osobách, jejichž pohledávky
nebo kapitálové nástroje účasti odpovídají
odepisovatelným kapitálovým nástrojům
nebo
odepisovatelným
nebo
vnitroskupinovým způsobilým závazkům,
které byly nebo mají být odepsány nebo
konvertovány.

čl. 47 odst. 4 a 5 (per 4. Odchylně od článků 22 až 25
směrnice 2013/36/EU, požadavku
analogiam)
hlášení podle článku 26 směrnice
2013/36/EU, čl. 10 odst. 3, čl. 11
odst. 1 a 2 a článků 12 a 13 směrnice
2014/65/EU a požadavku hlášení
podle čl. 11 odst. 3 směrnice
2014/65/EU, pokud by použití
nástroje rekapitalizace z vnitřních
zdrojů nebo konverze kapitálových
nástrojů mělo za následek nabytí
nebo zvýšení kvalifikované účasti v
instituci druhu uvedeného v čl. 22
odst. 1 směrnice 2013/36/EU nebo
čl. 11 odst. 1 směrnice 2014/65/EU,
provedou
příslušné
orgány
posouzení
požadované
podle
uvedených článků včas a způsobem,
jenž nezdržuje použití nástroje
rekapitalizace z vnitřních zdrojů
nebo konverze kapitálových nástrojů
ani nebrání tomu, aby opatření k

řešení krize dosáhla relevantních
účelů řešení krize.
5. Pokud příslušný orgán dané
instituce nedokončil posouzení
požadované podle odstavce 4 ke dni
použití nástroje rekapitalizace z
vnitřních zdrojů nebo konverze
kapitálových nástrojů, použije se čl.
38 odst. 9 na jakékoli nabytí nebo
zvýšení
kvalifikované
účasti
nabyvatelem, které z použití nástroje
rekapitalizace z vnitřních zdrojů
nebo konverze kapitálových nástrojů
vyplývá.
§ 71 odst. 4 (4) Ustanovení § 99 odst. 2 až 4 5 se použijí 32014L0059
obdobně.

čl. 47 odst. 4 a 5 (per 4. Odchylně od článků 22 až 25
směrnice 2013/36/EU, požadavku
analogiam)
hlášení podle článku 26 směrnice
2013/36/EU, čl. 10 odst. 3, čl. 11
odst. 1 a 2 a článků 12 a 13 směrnice
2014/65/EU a požadavku hlášení
podle čl. 11 odst. 3 směrnice
2014/65/EU, pokud by použití
nástroje rekapitalizace z vnitřních
zdrojů nebo konverze kapitálových
nástrojů mělo za následek nabytí
nebo zvýšení kvalifikované účasti v
instituci druhu uvedeného v čl. 22

odst. 1 směrnice 2013/36/EU nebo
čl. 11 odst. 1 směrnice 2014/65/EU,
provedou
příslušné
orgány
posouzení
požadované
podle
uvedených článků včas a způsobem,
jenž nezdržuje použití nástroje
rekapitalizace z vnitřních zdrojů
nebo konverze kapitálových nástrojů
ani nebrání tomu, aby opatření k
řešení krize dosáhla relevantních
účelů řešení krize.
5. Pokud příslušný orgán dané
instituce nedokončil posouzení
požadované podle odstavce 4 ke dni
použití nástroje rekapitalizace z
vnitřních zdrojů nebo konverze
kapitálových nástrojů, použije se čl.
38 odst. 9 na jakékoli nabytí nebo
zvýšení
kvalifikované
účasti
nabyvatelem, které z použití nástroje
rekapitalizace z vnitřních zdrojů
nebo konverze kapitálových nástrojů
vyplývá.
§ 72

(1)
Odpisem
nebo
konverzí 32014L0059
odepisovatelného kapitálového nástroje nebo
vnitroskupinového způsobilého závazku
dochází v rozsahu odpisu nebo konverze k

čl. 60 odst. 2

2. Pokud se jistina příslušného
kapitálového
nástroje
nebo
způsobilého závazku uvedeného v
čl. 59 odst. 1a odepíše:

a) trvalému snížení jmenovité hodnoty
odepsaného nebo konvertovaného nástroje
nebo závazku a
b) zániku pohledávky, která vlastníku
odepsaného nebo konvertovaného nástroje
nebo závazku vyplývá z vlastnictví tohoto
nástroje, s výjimkou výnosu vztahujícího se
k období před provedením odpisu nebo
konverze.
(2) Snížením jmenovité hodnoty odepsaného
nebo konvertovaného nástroje nebo závazku
na nulu dochází k zániku cenných papírů,
které
představují
odepsaný
nebo
konvertovaný nástroj nebo závazek.

a) snížení této jistiny je trvalé, s
výhradou odškodnění v souladu s
mechanismem
připisování
uvedeným v čl. 46 odst. 3;
b)
vůči
držiteli
příslušného
kapitálového
nástroje
nebo
způsobilého závazku uvedeného v
čl. 59 odst. 1a nezůstává na základě
částky nástroje, která byla odepsána,
nebo v souvislosti s ní žádný
závazek, s výjimkou již vzniklého
závazku a závazku k náhradě škody,
jenž může vzniknout v důsledku
napadení
zákonnosti
výkonu
pravomoci k odpisu;
c) žádnému držiteli příslušných
kapitálových
nástrojů
nebo
způsobilých závazků uvedených v
čl. 59 odst. 1a není vyplacena jiná
náhrada než v souladu s odstavcem
3 tohoto článku.

§ 73 odst. 1 (1) Konverzí odepisovatelného kapitálového 32014L0059
nástroje
nebo
vnitroskupinového
způsobilého závazku se vlastník tohoto
nástroje stává v rozsahu konverze a v
určeném konverzním poměru vlastníkem
podílu v obchodní korporaci, na jejíž nástroj

čl. 60 odst. 2 druhý 2. …
pododstavec
Pokud se jistina příslušného
nástroje
nebo
čl. 60 odst. 3 písm. a) kapitálového
způsobilého závazku uvedeného v
a c)
čl. 59 odst. 1a odepíše:

nebo vnitroskupinový způsobilý závazek
kmenového
kapitálu
tier
1
byl
odepisovatelný
kapitálový
nástroj
konvertován.

a) snížení této jistiny je trvalé, s
výhradou odškodnění v souladu s
mechanismem
připisování
uvedeným v čl. 46 odst. 3;
b)
vůči
držiteli
příslušného
kapitálového
nástroje
nebo
způsobilého závazku uvedeného v
čl. 59 odst. 1a nezůstává na základě
částky nástroje, která byla odepsána,
nebo v souvislosti s ní žádný
závazek, s výjimkou již vzniklého
závazku a závazku k náhradě škody,
jenž může vzniknout v důsledku
napadení
zákonnosti
výkonu
pravomoci k odpisu;
c) žádnému držiteli příslušných
kapitálových
nástrojů
nebo
způsobilých závazků uvedených v
čl. 59 odst. 1a není vyplacena jiná
náhrada než v souladu s odstavcem
3 tohoto článku.
3. V zájmu konverze příslušných
kapitálových nástrojů a způsobilých
závazků uvedených v čl. 59 odst. 1a
podle odst. 1 písm. b), c) a d) tohoto
článku mohou orgány příslušné k
řešení krize požadovat, aby instituce

nebo subjekty uvedené v čl. 1 odst.
1 písm. b), c) nebo d) vydaly
nástroje kmenového kapitálu tier 1
držitelům příslušných kapitálových
nástrojů a takových způsobilých
Příslušné
kapitálové
závazků.
nástroje a takové závazky mohou
být konvertovány pouze v případě,
že jsou splněny tyto podmínky:
a) tyto nástroje kmenového kapitálu
tier 1 vydala instituce nebo subjekt
uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo mateřský podnik
instituce nebo subjektu uvedeného v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) se
souhlasem orgánu příslušného k
řešení krize instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo případně orgánu
příslušného
k
řešení
krize
mateřského podniku;
…
c) uvedené nástroje kmenového
kapitálu tier 1 jsou poskytnuty a
převedeny neprodleně po výkonu
pravomoci ke konverzi;

§ 74b odst. (2)
Česká
národní
banka
může 32019L0879
2
rozhodnutím určit, že § 74a odst. 1 se
neuplatní vůči povinné osobě, u které je
minimální požadavek nebo vnitřní
minimální požadavek roven částce pro
úhradu ztráty. Odepisovatelné kapitálové
nástroje, na jejichž smluvní dokumentaci
by se jinak vztahovala povinnost podle §
74a odst. 1, nelze použít pro plnění
minimálního požadavku nebo vnitřního
minimálního požadavku. Pravomoc podle
věty první vůči blíže neurčenému okruhu
povinných osob provede Česká národní
banka opatřením obecné povahy.

Čl. 55 odst. 1 druhý 1 …
pododstavec
Orgány příslušné k řešení krize
mohou rozhodnout, že povinnost
uvedená v prvním pododstavci
tohoto odstavce se netýká institucí
nebo subjektů, u nichž se požadavek
podle čl. 45 odst. 1 rovná částce k
absorpci ztrát, jak je vymezena v čl.
45c odst. 2 písm. a), za předpokladu,
že závazky, které splňují podmínky
uvedené v prvním pododstavci a
které nezahrnují smluvní podmínku
uvedenou v daném pododstavci,
nejsou do tohoto požadavku
započteny.

§ 75 odst. 1 (1) Účelem řešení krize je

čl. 31 odst. 2 první 2. Účely řešení krize uvedené v
odstavci 1 jsou:
pododstavec

a) zajistit pokračování zásadních činností,
b) zabránit a předcházet ohrožení nebo
narušení finanční stability významným
nepříznivým důsledkům pro finanční
systém zejména omezením zamezením
šíření krize, včetně jejího šíření na tržní
infrastrukturu, a zachováním tržní disciplíny,
c) minimalizovat objem veřejné podpory,
která by mohla být zapotřebí pro řešení krize
spoléhání na mimořádnou veřejnou

32014L0059

a) zajistit
funkcí;

kontinuitu

zásadních

b)
zabránit
významným
nepříznivým
důsledkům
pro
finanční
systém,
zejména
zabráněním šíření krize, včetně v
rámci tržní infrastruktury, a
udržením tržní disciplíny;
c)

chránit

veřejné

finanční

podporu, a tímto tím chránit veřejné
prostředky, nebo

prostředky tím, že se minimalizuje
spoléhání se na mimořádnou
veřejnou finanční podporu;

d) chránit prostředky osob, na které se
vztahuje pojištění pohledávek z vkladů nebo
obdobné právo na náhradu podle jiných
právních předpisů a chránit majetek klientů a
zákazníků, který je v držení povinných osob.

d) chránit vkladatele, na které se
vztahuje směrnice 2014/49/EU, a
investory, na které se vztahuje
směrnice 97/9/ES;
e) chránit finanční prostředky a
aktiva klientů.

§ 76 odst. 1 Uplatňování opatření k řešení krize spočívá 32014L0059
písm. c)
zejména na zásadách, že
Česká národní banka při výběru a uplatnění
opatření k řešení krize přihlédne k povaze
činnosti povinné osoby nebo pobočky
instituce z jiného než členského státu, jejímž
prostřednictvím vykonává instituce činnost
na území České republiky, její vlastnické
struktuře, právní formě, rizikovému profilu,
velikosti, právnímu postavení, provázanosti
s jinými účastníky finančního systému,
členství v institucionálním systému ochrany
nebo jiném obdobném systému podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 a k investičním nebo jiným
službám13) hlavním investičním službám
poskytovaným touto osobou nebo pobočkou,

čl. 1 odst. 1

1. Tato směrnice stanoví pravidla a
postupy týkající se ozdravných
postupů a řešení krize těchto
subjektů:
a) institucí usazených v Unii;
b) finančních institucí usazených v
Unii, pokud je finanční instituce
dceřiným
podnikem
úvěrové
instituce či investičního podniku
nebo společnosti uvedené v písmeni
c) nebo d) a podléhá dohledu nad
mateřským
podnikem
na
konsolidovaném základě v souladu
články 6 až 17 nařízení (EU) č.
575/2013;
c)
finančních
holdingových
společností, smíšených finančních

holdingových
společností
a
holdingových
společností
se
smíšenou činností usazených v Unii;
d)
mateřských
finančních
holdingových
společností
v
členském
státě,
mateřských
finančních holdingových společností
v Unii, mateřských smíšených
finančních holdingových společností
v členském státě a mateřských
smíšených finančních holdingových
společností v Unii;
e) poboček institucí usazených
mimo
Unii
v
souladu
se
specifickými
podmínkami
stanovenými v této směrnici.
Při stanovování a uplatňování
požadavků podle této směrnice a při
používání různých nástrojů, které
mají k dispozici v souvislosti se
subjektem uvedeným v prvním
pododstavci, a s výhradou zvláštních
ustanovení vezmou orgány příslušné
k řešení krize a příslušné orgány v
úvahu povahu jeho podnikání, jeho
vlastnickou strukturu, jeho právní
formu, jeho rizikový profil, velikost

a právní status, jeho propojenost s
ostatními institucemi nebo obecně s
finančním systémem, rozsah a
složitost jeho činností, jeho členství
v institucionálním systému ochrany,
který splňuje požadavky stanovené v
čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č.
575/2013,
nebo
v
jiných
vzájemných systémech solidarity
uvedených v čl. 113 odst. 6
zmíněného nařízení a to, zda
poskytuje investiční služby nebo
provozuje činnosti ve smyslu čl. 4
odst.
1
bodu
2
směrnice
2014/65/EU.
§ 78 odst. 1 (1) Česká národní banka uplatní opatření k 32014L0059 ve znění čl. 32 odst. 1 písm. b) 1. Členské státy zajistí, aby orgány
písm. b)
řešení krize ve vztahu k povinné osobě, 32019L0879
příslušné k řešení krize podnikly
pokud
opatření k řešení krize ve vztahu k
instituci uvedené v čl. 1 odst. 1
a) zjistí, že povinná osoba selhává,
písm. a), pouze pokud se orgán
b) s přihlédnutím ke všem okolnostem nelze
příslušný k řešení krize domnívá, že
důvodně předpokládat, že by jiné opatření
jsou splněny veškeré tyto podmínky:
než opatření k řešení krize odvrátilo
…
opatření soukromého sektoru včetně
b) s ohledem na časové možnosti a
opatření
institucionálního
systému
další relevantní okolnosti neexistuje
ochrany, opatření k nápravě podle jiného
6)
přiměřená vyhlídka na to, že by
právního předpisu , opatření včasného
selhání instituce v přiměřené lhůtě
zásahu podle § 37 nebo odpis a konverze

kapitálových
nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků
v přiměřené lhůtě odvrátily její selhání, a
c) řešení krize je ve veřejném zájmu.

§ 81 odst. 2 (4)(2) Opatření k řešení krize ve vztahu k 32014L0059 ve znění Čl. 33 odst. 2
povinné osobě podle § 3 písm. c), která je 32019L0879
čl. 33 odst. 4
osobou podléhající řešení krize, lze uplatnit
i v případě, kdy podmínky podle § 78 odst. 1
písm. a) až c) nejsou splněny ve vztahu k
této osobě, ale
a) podmínky podle § 78 odst. 1 písm. a) až c)
jsou splněny ve vztahu k instituci, která
není osobou podléhající řešení krize a
kterou osoba podle § 3 písm. c) ovládá,
b) uplatnění opatření k řešení krize ve vztahu
k povinné osobě podle § 3 písm. c) je
nezbytné pro řešení selhání ovládané
instituce nebo pro řešení krize skupiny,
skupiny podléhající řešení krize, a
c) případné selhání ovládané instituce by
ohrozilo jinou instituci nebo skupinu

zabránila
jakákoli
alternativní
opatření soukromého sektoru, včetně
opatření institucionálního systému
ochrany, nebo opatření dohledu,
včetně opatření včasného zásahu
nebo
odpisu
nebo
konverze
příslušných kapitálových nástrojů a
způsobilých závazků podle čl. 59
odst. 2, přijatá ve vztahu k instituci;
2. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize přijaly
opatření k řešení krize ve vztahu k
subjektu uvedenému v čl. 1 odst. 1
písm. c) nebo d), pokud tento
subjekt plní podmínky stanovené v
čl. 32 odst. 1.
4. S výhradou odstavce 3 tohoto
článku a bez ohledu na to, zda
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm.
c) nebo d) splňuje podmínky
stanovené v čl. 32 odst. 1, mohou
orgány příslušné k řešení krize
přijmout opatření k řešení krize s
ohledem na subjekt uvedený v čl. 1
odst. 1 písm. c) nebo d), jsou-li
splněny všechny tyto podmínky:
a) subjekt je subjektem řešícím

podléhající řešení krize jako celek.

krizi;
b) jeden nebo více dceřiných
podniků tohoto subjektu, které jsou
institucemi, avšak nikoli subjekty
řešícími krizi, splňuje podmínky
stanovené v čl. 32 odst. 1;
c) aktiva a závazky dceřiných
podniků uvedených v písmenu b)
jsou takové, že selhání těchto
podniků ohrožuje skupinu řešící
krizi jako celek, a pro řešení krize
těchto dceřiných podniků, které jsou
institucemi, nebo pro řešení krize
příslušné skupiny řešící krizi jako
celku je nutno přijmout opatření k
řešení krize ve vztahu k danému
subjektu.

§ 81 odst. 3 (3) Je-li instituce přímo nebo nepřímo 32019L0879
ovládaná současně smíšenou holdingovou
osobou a finanční holdingovou osobou a
je-li tato finanční holdingová osoba
ovládána touto smíšenou holdingovou
osobou, plán řešení krize nemůže určit
smíšenou holdingovou osobu jako osobu
podléhající řešení krize. Opatření k řešení
krize nelze uplatnit ve vztahu ke smíšené

čl. 33 odst. 3

3.
Pokud
dceřiné
instituce
holdingové společnosti se smíšenou
činností přímo nebo nepřímo drží
zprostředkující finanční holdingová
společnost, zajistí členské státy, aby
opatření k řešení krize za účelem
řešení krize na úrovni skupiny byla
přijímána
ve
vztahu
ke
zprostředkující finanční holdingové
společnosti, a nikoli ve vztahu k

holdingové osobě.
§ 81a

(1) Česká národní banka může pozastavit 32019L0879
povinnost plnění povinné osoby ze
smlouvy na dobu ne delší než nezbytně
nutnou k dosažení účelu pozastavení,
nejdéle však po dobu od okamžiku
zveřejnění tohoto pozastavení postupem
podle § 222 a 223 do konce pracovního
dne nejblíže následujícího po dni
zveřejnění, pokud
a) zjistí, že povinná osoba selhává,
b) s přihlédnutím ke všem okolnostem
nelze důvodně předpokládat, že by
opatření soukromého sektoru v přiměřené
lhůtě odvrátilo její selhání,
c) pozastavení povinnosti plnění je nutné k
zabránění dalšímu zhoršení finanční
situace povinné osoby a
d) pozastavení povinnosti plnění je
nezbytné k určení, zda je řešení krize ve
veřejném zájmu, ke zvolení vhodných
opatření k řešení krize nebo k zajištění
jejich účinného uplatnění.
(2) Podmínky pozastavení jsou součástí
výrokové části rozhodnutí nebo opatření

holdingové společnosti se smíšenou
činností.
Čl. 33a odst. 1, 2, 4 1. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize měly po
až 8
konzultaci s příslušnými orgány,
které poskytují svou odpověď včas,
pravomoc pozastavit povinnost
platby nebo plnění vyplývající z
jakékoli smlouvy, jejichž stranou je
instituce nebo subjekt uvedený v čl.
1 odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud
jsou
splněny
všechny
tyto
podmínky:
a) bylo zjištěno, že instituce nebo
subjekt je v selhání nebo je jejich
selhání pravděpodobné, v souladu s
čl. 32 odst. 1 písm. a);
b) není okamžitě k dispozici žádné
opatření soukromého sektoru podle
čl. 32 odst. 1 písm. b), které by
zabránilo selhání instituce nebo
subjektu;
c) výkon pravomoci pozastavit
povinnost je považován za nezbytný
k zabránění dalšímu zhoršování
finanční situace instituce nebo

obecné
povahy.
Povinnosti
plnění
protistrany z této smlouvy se současně
pozastaví na stejnou dobu.
(3) Nastane-li povinnost plnění ze smlouvy
během doby, na kterou byla pozastavena
podle odstavce 1, platí, že nastala ihned po
jejím uplynutí.
(4) Česká národní banka posoudí dopad
pozastavení podle odstavce 1 na řádné
fungování finančních trhů a zohlední
případný dopad na práva věřitelů, a to
zejména pro případ, že po uplatnění
pozastavení podle odstavce 1 Česká
národní banka neshledá veřejný zájem na
řešení krize.
(5) Pozastavení povinnosti podle odstavce
1 se nevztahuje na plnění povinnosti vůči

subjektu a
d) výkon pravomoci
povinnost je buď:

pozastavit

i) nezbytný k tomu, aby se dosáhlo
zjištění uvedeného v čl. 32 odst. 1
písm. c), nebo
ii) nezbytný ke zvolení vhodných
nástrojů k řešení krize či zajištění
účinného uplatňování jednoho nebo
více nástrojů k řešení krize.
2. Pravomoc uvedená v odstavci 1
tohoto článku se nevztahuje na
povinnost platby nebo plnění vůči:
a) systémům nebo provozovatelům
systémů, které byly určeny v
souladu se směrnicí 98/26/ES;

a) platebním systémům s neodvolatelností
zúčtování,
zahraničním
platebním
systémům s neodvolatelností zúčtování,
vypořádacím systémům s neodvolatelností
vypořádání, zahraničním vypořádacím
systémům s neodvolatelností vypořádání
a provozovatelům těchto systémů,

b)
ústředním
protistranám
povoleným v Unii podle článku 14
nařízení (EU) č. 648/2012 a
ústředním protistranám ze třetích
zemí uznaným ESMA podle článku
25 uvedeného nařízení;

b) ústředním protistranám, které získaly
povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení

Orgány příslušné k řešení krize
stanoví rozsah pravomoci uvedené v

c) centrálním bankám.

Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
648/2012, a ústředním protistranám
uznaným Evropským orgánem pro cenné
papíry a trhy podle čl. 25 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
648/2012,
c) ústředním bankám.
(6) Rozsah pozastavení podle odstavce 1
lze určit ve vztahu k individuálně určené
povinnosti ve smlouvě nebo smlouvách, ve
vztahu ke skupině druhově určených
povinností nebo smluv nebo ve vztahu ke
všem povinnostem nebo smlouvám
dotčené povinné osoby. Česká národní
banka
posoudí
vhodnost
rozšíření
pozastavení podle odstavce 1 na pojištěné
pohledávky z vkladů, zejména na kryté
pohledávky z vkladů fyzických osob a
velmi malých, malých a středních
podniků.
(7) O uplatnění pozastavení podle
odstavce 1 Česká národní banka
neprodleně a vždy před případným
přijetím opatření k řešení krize informuje
osoby a orgány uvedené v § 175 odst. 1.
Česká národní banka uveřejní na svých
internetových stránkách informaci o

odstavci 1 tohoto článku s ohledem
na okolnosti jednotlivých případů.
Zejména pečlivě posoudí, zda je
vhodné
rozšířit
pozastavení
povinnosti na způsobilé vklady
podle definice v čl. 2 odst. 1 bodě 4
směrnice 2014/49/EU, a zejména na
pojištěné vklady fyzických osob,
mikro podniků a malých a středních
podniků.
4. Doba pozastavení podle odstavce
1 musí být co nejkratší a nesmí
překročit minimální dobu, kterou
orgán příslušný k řešení krize
považuje za nezbytnou pro účely
uvedené v odst. 1 písm. c) a d) a v
žádném případně nesmí trvat déle,
než činí doba od zveřejnění
oznámení o pozastavení podle
odstavce 8 do půlnoci - v členském
státě orgánu příslušného k řešení
krize instituce nebo subjektu pracovního dne následujícího po dni
zveřejnění.
Po uplynutí lhůty pro pozastavení
uvedené v prvním pododstavci
pozastavení končí.

uplatnění pozastavení podle odstavce 1.
Ustanovení § 176 se použije obdobně.

5. Při výkonu pravomoci uvedené v
odstavci 1 tohoto článku zohlední
orgány příslušné k řešení krize
dopad, který by tento krok mohl mít
na řádné fungování finančních trhů,
a uváží stávající vnitrostátní
pravidla, jakož i dohledové a soudní
pravomoci za účelem ochrany práv
věřitelů a rovného zacházení s
věřiteli v běžném úpadkovém řízení.
Orgány příslušné k řešení krize
přihlédnou zejména k možnému
použití vnitrostátního úpadkového
řízení pro danou instituci či subjekt
na základě určení podle čl. 32 odst.
1 písm. c) a učiní opatření, která
považují za vhodná k zajištění
odpovídající
koordinace
s
vnitrostátními
správními
či
justičními orgány.
6. Pokud jsou smluvní povinnosti
platby nebo plnění pozastaveny
podle odstavce 1, pozastaví se na
stejnou dobu i povinnosti všech
protistran týkající se platby nebo
plnění podle téže smlouvy.
7. Jakákoli povinnost platby nebo

plnění, která by obvykle nastala v
průběhu doby pozastavení, nastane
okamžitě po skončení uvedené
doby.
8. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize neprodleně
oznámily instituci nebo subjektu
uvedenému v čl. 1 odst. 1 písm. b),
c) nebo d) a orgánům uvedeným v
čl. 83 odst. 2 písm. a) až h) výkon
pravomoci uvedené v odstavci 1
tohoto článku poté, co bylo podle čl.
32 odst. 1 písm. a) zjištěno, že je
instituce v selhání nebo že je její
selhání
pravděpodobné,
avšak
předtím, než je přijato rozhodnutí o
řešení krize.
Orgán příslušný k řešení krize
zveřejní příkaz nebo nástroj, jimiž se
povinnosti podle tohoto článku
pozastavují, jakož i podmínky a
dobu pozastavení, nebo jejich
zveřejnění zajistí, a to prostředky
uvedenými v čl. 83 odst. 4.
§ 81b

(1) Po dobu pozastavení povinnosti plnění 32019L0879
povinné osoby ze smlouvy podle § 81a
může Česká národní banka pozastavit

Čl. 33a odst. 10

10. Členské státy zajistí, že pokud
orgán příslušný k řešení krize
vykonává podle odstavce 1 tohoto

výkon práva věřitelů povinné osoby na
uspokojení ze zajištění poskytnutého
povinnou osobou; přitom posoudí dopad
pozastavení na finanční trh. Ustanovení §
84 se použije obdobně.
(2) Po dobu pozastavení povinnosti plnění
povinné osoby ze smlouvy podle § 81a
může Česká národní banka pozastavit
výkon práva smluvní strany na
odstoupení, vypořádání nebo započtení
nebo práva, jehož uplatněním dojde nebo
může dojít ke splatnosti dluhu nebo
k závěrečnému vyrovnání, nebo práva, v
důsledku kterého dojde nebo může dojít
ke vzniku, změně, pozastavení nebo
zániku jiných práv a povinností smluvních
stran, pokud je takové právo stanoveno ve
smlouvě s povinnou osobou nebo jiným
právním předpisem a váže se ke smluvně
nebo jinak určené právní skutečnosti (dále
jen „právo na ukončení závazku“),
a pokud trvá plnění povinností, které tvoří
podstatu a účel této smlouvy, včetně
platebních povinností a poskytování
zajištění;
přitom
posoudí
dopad
pozastavení na finanční trh. Ustanovení §
85 se použije obdobně.

článku
pravomoc
pozastavit
povinnost platby nebo plnění ve
vztahu k instituci nebo subjektu
uvedenému v čl. 1 odst. 1 písm. b),
c) nebo d), může tento orgán
příslušný k řešení krize vykonávat
po dobu trvání tohoto pozastavení
pravomoc:
a) omezit na stejnou dobu zajištěné
věřitele dané instituce nebo subjektu
ve vymáhání práv ze zajištění
vztahu k veškerým aktivům této
instituce nebo subjektu, přičemž v
takovém případě se použije čl. 70
odst. 2, 3 a 4; a
b) pozastavit na stejnou dobu práva
jakékoli strany na ukončení smlouvy
s danou institucí nebo subjektem,
přičemž v takovém případě se
použije čl. 71 odst. 2 až 8.

§ 81c

(1) Povinná osoba zajistí, aby finanční 32019L0879
smlouva, kterou uzavírá a která se řídí
právem jiného než členského státu,
obsahovala uznání skutečnosti, že tato
finanční
smlouva
může
podléhat
pravomoci
České
národní
banky
pozastavit nebo omezit práva a povinnosti
podle § 81a, 81b a 83 až 85, a dále uznání
skutečnosti, že smluvní strany jsou vázány
požadavky uvedenými v § 168 a 169.
(2) Odstavec 1 se použije na finanční
smlouvu, která přiznává právo na
uspokojení ze zajištění poskytnutého
povinnou osobou nebo právo na ukončení,
na která by se použil § 81a, 81b, 83 až 85
nebo 168, pokud by se finanční smlouva
neřídila právem jiného než členského
státu.
(3)
Nesplnění
povinnosti
uvedené
v odstavci 1 nemá vliv na pravomoc České
národní banky uplatnit ve vztahu
k dotčené finanční smlouvě pravomoci
podle § 81a, 81b, 83 až 85 a 168.

Čl. 71a odst. 1, 3 a 4

1. Členské státy vyžadují, aby
instituce a subjekty uvedené v čl. 1
odst. 1 písm. b), c) a d) do všech
finančních smluv, které uzavírají a
které se řídí právem třetí země,
zahrnuly podmínku, podle níž
smluvní strany uznávají, že daná
finanční smlouva může podléhat
pravomocem pozastavit nebo omezit
práva a povinnosti podle článků 33a,
69, 70 a 71 vykonávaným orgánem
příslušným k řešení krize, a
uznávají,
že
budou
vázány
požadavky uvedenými v článku 68.
3. Odstavec 1 se použije na
jakoukoli finanční smlouvu, která:
a) zakládá novou povinnost nebo
významně mění stávající povinnost
poté, co vstoupí v platnost předpisy
přijaté na vnitrostátní úrovni za
účelem provedení tohoto článku;
b) stanoví výkon jednoho nebo více
práv na ukončení smlouvy nebo
práv vymáhat práva ze zajištění, na
které by se uplatnily články 33a, 68,
69, 70 nebo 71, pokud by se
finanční smlouva řídila právem

příslušného členského státu.
4. Pokud instituce nebo subjekt
smluvní podmínku vyžadovanou v
souladu s odstavcem 1 tohoto článku
do smlouvy nezahrnou, nebrání to
orgánu příslušnému k řešení krize
uplatnit ve vztahu k dané finanční
smlouvě pravomoci uvedené v
článcích 33a, 68, 69, 70 nebo 71.
§ 83 odst. 3 (3) Pozastavení povinnosti podle odstavce 1 32019L0879
až 5
se nevztahuje na plnění povinnosti vůči
a) pojištěné pohledávky z vkladů,
b)a) dluhy vůči platebním systémům s
neodvolatelností zúčtování, zahraničním
platebním systémům s neodvolatelností
zúčtování, vypořádacím systémům s
neodvolatelností vypořádání, zahraničním
vypořádacím systémům s neodvolatelností
vypořádání
a provozovatelům
těchto
systémů, ústředním protistranám a ústředním
bankám,
c) dluhy, na které se vztahuje případný nárok
na vyplácení náhrad plynoucí z neschopnosti
obchodníka s cennými papíry splnit své
závazky
podle
zákona
upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu.

Čl. 69 odst. 4
Čl. 33a odst. 11

4. Jakékoli pozastavení podle
odstavce 1 se nevztahuje na
povinnost platby a plnění vůči:
a) systémům a provozovatelům
systémů, které jsou určeny podle
směrnice 98/26/ES;
b)
ústředním
protistranám
povoleným v Unii podle článku 14
nařízení (EU) č. 648/2012 a vůči
ústředním protistranám z třetích
zemí uznaným ESMA podle článku
25 uvedeného nařízení;
c) centrálním bankám.
11. Pokud poté, co bylo učiněno
zjištění podle čl. 32 odst. 1 písm. a),
že je instituce nebo subjekt v selhání
nebo
že
je
jejich
selhání

b) ústředním protistranám, které získaly
povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
648/2012, a ústředním protistranám
uznaným Evropským orgánem pro cenné
papíry a trhy podle čl. 25 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
648/2012 a
c) ústředním bankám.
(4) Rozsah pozastavení podle odstavce 1
lze určit ve vztahu k individuálně určené
povinnosti ve smlouvě nebo smlouvách, ve
vztahu ke skupině druhově určených
povinností nebo smluv nebo ve vztahu ke
všem povinnostem nebo smlouvám
dotčené povinné osoby. Česká národní
banka
posoudí
vhodnost
rozšíření
pozastavení podle odstavce 1 na pojištěné
pohledávky z vkladů, zejména na kryté
pohledávky z vkladů fyzických osob a
velmi malých, malých a středních
podniků.
(5) Byla-li vůči povinné osobě uplatněna
pravomoc podle § 81a, nevykoná Česká
národní banka ve vztahu k povinné osobě
pravomoc podle odstavce 1.

pravděpodobné, vykonal orgán
příslušný k řešení krize pravomoc
pozastavit povinnost platby nebo
plnění za okolností stanovených v
odstavcích 1 nebo 10 tohoto článku
a pokud je ve vztahu k dané instituci
nebo subjektu následně přijato
opatření k řešení krize, nevykonává
orgán příslušný k řešení krize ve
vztahu k této instituci nebo subjektu
své pravomoci podle čl. 69 odst. 1,
čl. 70 odst. 1 nebo čl. 71 odst. 1.

§ 84 odst. 2, (2) Pozastavení výkonu práva podle odstavce 32014L0059 ve znění Čl. 70 odst. 1 a 2
4a5
1 se nevztahuje na zajištění poskytnuté 32019L0879
povinnou osobou v podobě marže nebo
Čl. 33a odst. 11
zástavy, pokud je poskytnuto platebním 32019L0879
systémům s neodvolatelností zúčtování,
zahraničním
platebním
systémům
s
neodvolatelností zúčtování, vypořádacím
systémům s neodvolatelností vypořádání,
zahraničním
vypořádacím
systémům
s neodvolatelností
vypořádání
a
provozovatelům těchto systémů, ústředním
protistranám, které získaly povolení k
činnosti podle čl. 17 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012,
ústředním
protistranám
uznaným
Evropským orgánem pro cenné papíry
a trhy podle čl. 25 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
a ústředním bankám.
(4) Rozsah pozastavení podle odstavce 1
lze určit ve vztahu k individuálně
určenému právu ve smlouvě nebo
smlouvách, ve vztahu ke skupině druhově
určených práv nebo smluv nebo ve vztahu
ke všem právům nebo smlouvám dotčené
povinné osoby.
(5) Byla-li vůči povinné osobě uplatněna

1. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize měly
pravomoc omezit zajištěné věřitele
instituce v režimu řešení krize ve
vymáhání práv ze zajištění ve
vztahu k jakémukoli aktivu uvedené
instituce od zveřejnění oznámení o
omezení v souladu s čl. 83 odst. 4
do
půlnoci
pracovního
dne
následujícího po tomto zveřejnění v
členském státě orgánu příslušného k
řešení krize dané instituce v režimu
řešení krize.
2. Orgány příslušné k řešení krize
nevykonají pravomoc uvedenou v
odstavci 1 tohoto článku ve vztahu k
některé z těchto možností:
a) právům ze zajištění systémů nebo
provozovatelů systémů určených pro
účely směrnice 98/26/ES;
b)
ústředním
protistranám
povoleným v Unii podle článku 14
nařízení (EU) č. 648/2012 a
ústředním protistranám z třetích
zemí uznaným ESMA podle článku
25 uvedeného nařízení a
c) centrálním bankám, a to nad

pravomoc podle § 81b odst. 1, nevykoná
Česká národní banka ve vztahu k povinné
osobě pravomoc podle odstavce 1.

aktivy
zastavenými
nebo
poskytnutými institucí v režimu
řešení krize formou marže nebo
zajištění.
11. Pokud poté, co bylo učiněno
zjištění podle čl. 32 odst. 1 písm. a),
že je instituce nebo subjekt v selhání
nebo
že
je
jejich
selhání
pravděpodobné, vykonal orgán
příslušný k řešení krize pravomoc
pozastavit povinnost platby nebo
plnění za okolností stanovených v
odstavcích 1 nebo 10 tohoto článku
a pokud je ve vztahu k dané instituci
nebo subjektu následně přijato
opatření k řešení krize, nevykonává
orgán příslušný k řešení krize ve
vztahu k této instituci nebo subjektu
své pravomoci podle čl. 69 odst. 1,
čl. 70 odst. 1 nebo čl. 71 odst. 1.

§ 85 odst. 1 (1) Česká národní banka může pozastavit 32014L0059
výkon práva smluvní strany na odstoupení,
vypořádání nebo započtení, nebo práva,
jehož uplatněním dojde nebo může dojít ke
splatnosti dluhu nebo k závěrečnému
vyrovnání, nebo práva, v důsledku kterého
dojde nebo může dojít ke vzniku, změně,

Čl. 71 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize měly
pravomoc pozastavit práva jakékoli
strany na ukončení smlouvy s
institucí v režimu řešení krize od
zveřejnění oznámení v souladu s čl.
83 odst. 4 do půlnoci pracovního

pozastavení nebo zániku jiných práv a
povinností smluvních stran, pokud je takové
právo stanoveno ve smlouvě s povinnou
osobou nebo právním předpisem a váže se ke
smluvně nebo jinak určené právní
skutečnosti (dále jen „právo na ukončení
závazku“) na ukončení závazku, a pokud
trvá plnění povinností, které tvoří podstatu a
účel této smlouvy, včetně platebních
povinností a poskytování zajištění, od
okamžiku zveřejnění tohoto pozastavení
podle § 222 a 223 do konce pracovního dne
nejblíže následujícího po dni zveřejnění,
přičemž podmínky pozastavení jsou součástí
výrokové části rozhodnutí nebo opatření
obecné povahy.
§ 85 odst. 5 (5) Pozastavení výkonu práva na ukončení 32019L0879
závazku podle odstavce 1 nebo 2 se
nevztahuje na
platební
systémy
s
neodvolatelností
zúčtování,
zahraniční
platební
systémy
s neodvolatelností
zúčtování,
vypořádací
systémy
s
neodvolatelností vypořádání, zahraniční
vypořádací systémy s neodvolatelností
vypořádání a provozovatele těchto systémů,
ústřední protistrany, které získaly povolení
k činnosti podle čl. 17 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

dne
následujícího
po
tomto
zveřejnění v členském státě orgánu
příslušného k řešení krize dané
instituce, pokud jsou nadále plněny
povinnosti platby a plnění, jakož i
poskytování zajištění.

čl. 71 odst. 3

3. Jakékoli pozastavení podle
odstavce 1 nebo 2 se nevztahuje na:
a) systémy nebo provozovatele
systémů, které byly určeny pro účely
směrnice 98/26/ES,
b) ústřední protistrany povolené v
Unii podle článku 14 nařízení (EU)
č. 648/2012 a ústřední protistrany z
třetích zemí uznané ESMA podle
článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012

§ 85a

648/2012, ústřední protistrany uznané
Evropským orgánem pro cenné papíry a
trhy podle čl. 25 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a
ústřední banky.

nebo

Čl. 33a odst. 11
(1) Byla-li vůči povinné osobě uplatněna 32019L0879
pravomoc podle § 81b odst. 2, nevykoná 32014L0059 ve znění
Česká národní banka ve vztahu k povinné
32019L0879
Čl. 71 odst. 1
osobě pravomoc podle § 85 odst. 1 a 2.

11. Pokud poté, co bylo učiněno
zjištění podle čl. 32 odst. 1 písm. a),
že je instituce nebo subjekt v selhání
nebo
že
je
jejich
selhání
pravděpodobné, vykonal orgán
příslušný k řešení krize pravomoc
pozastavit povinnost platby nebo
plnění za okolností stanovených v
odstavcích 1 nebo 10 tohoto článku
a pokud je ve vztahu k dané instituci
nebo subjektu následně přijato
opatření k řešení krize, nevykonává
orgán příslušný k řešení krize ve
vztahu k této instituci nebo subjektu
své pravomoci podle čl. 69 odst. 1,
čl. 70 odst. 1 nebo čl. 71 odst. 1.

(2) Rozsah pozastavení podle § 85 odst. 1
lze určit ve vztahu k individuálně
určenému právu ve smlouvě nebo
smlouvách, ve vztahu ke skupině druhově
určených práv nebo smluv nebo ve vztahu
ke všem právům nebo smlouvám dotčené
povinné osoby.

c) centrální banky.

1. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize měly
pravomoc pozastavit práva jakékoli
strany na ukončení smlouvy s
institucí v režimu řešení krize od
zveřejnění oznámení v souladu s čl.

83 odst. 4 do půlnoci pracovního
dne
následujícího
po
tomto
zveřejnění v členském státě orgánu
příslušného k řešení krize dané
instituce, pokud jsou nadále plněny
povinnosti platby a plnění, jakož i
poskytování zajištění.
§ 92 odst. 1 (1) Zavedením přímé správy se pozastavuje 32014L0059
výkon
oprávnění
vedoucích
orgánů
a nejvyššího
orgánu
povinné
osoby.
Působnost, která by jinak náležela těmto
orgánům, vykonává Česká národní banka.
Při výkonu přímé správy Česká národní
banka není vázána povinnostmi vedoucích
orgánů vyplývajícími ze společenské
smlouvy, stanov, zakladatelské listiny nebo
jiného dokumentu s obdobným významem
(dále jen „zakladatelské právní jednání“) a z
jiných právních předpisů, jsou-li v
rozporu s účelem řešení krize.

Čl. 72 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize v zájmu
přijetí opatření k řešení krize mohly
vykonávat kontrolu nad institucí v
režimu řešení krize s cílem:
a) provozovat činnosti a poskytovat
služby instituce v režimu řešení
krize se všemi pravomocemi jejích
akcionářů a vedoucího orgánu; a
b) spravovat aktiva a majetek
instituce v režimu řešení krize a
nakládat s nimi.
Kontrolu uvedenou v prvním
pododstavci může vykonávat buď
přímo orgán příslušný k řešení krize,
nebo nepřímo osoba nebo osoby
jmenované orgánem příslušným k
řešení krize. Členské státy zajistí,
aby hlasovací práva spojená s

akciemi nebo jinými nástroji účasti
instituce v režimu řešení krize
nebylo možné v průběhu řešení
krize vykonávat.
§ 93 odst. 1 (1) Jmenováním zvláštního správce se 32014L0059
pozastavuje výkon oprávnění vedoucích
orgánů a nejvyššího orgánu povinné osoby.
Působnost, která by jinak náležela těmto
orgánům, vykonává zvláštní správce. Při
výkonu zvláštní správy není zvláštní správce
vázán povinnostmi vedoucích orgánů
vyplývajícími ze zakladatelského právního
jednání. Zvláštní správce je povinen
provést veškerá opatření, která jsou v
souladu s účelem řešení krize, a která
mohou zahrnovat navýšení kapitálu,
změnu vlastnické struktury nebo převzetí
jinou institucí. Při provádění těchto
opatření
není
vázán
povinnostmi
vedoucích orgánů vyplývajícími ze
zakladatelského právního jednání nebo z
jiných
právních
předpisů,
jsou-li
v rozporu s účelem řešení krize.

čl. 35 odst. 1 až 3

1. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize mohly
jmenovat zvláštního správce, jenž
nahradí vedoucí orgán instituce v
režimu řešení krize. Orgány
příslušné k řešení krize jmenování
zvláštního správce zveřejní. Členské
státy dále zajistí, aby zvláštní
správce měl kvalifikaci, schopnosti
a znalosti nezbytné k výkonu své
funkce.
2. Zvláštní správce má veškeré
pravomoci akcionářů a vedoucího
orgánu instituce. Zvláštní správce
však smí vykonávat tyto pravomoci
pouze pod kontrolou orgánu
příslušného k řešení krize.
3. Zvláštní správce má zákonnou
povinnost
přijmout
veškerá
nezbytná opatření a prosazovat
účely řešení krize, jež jsou uvedeny
v článku 31, a provádět opatření k
řešení krize podle rozhodnutí orgánu

příslušného k řešení krize. Je-li to
nezbytné, má tato povinnost
přednost před jakoukoli jinou
povinností vedení podle stanov
instituce nebo vnitrostátního práva,
pokud je s nimi v rozporu. Uvedená
opatření mohou zahrnovat navýšení
kapitálu, reorganizaci vlastnické
struktury instituce nebo převzetí
institucemi, které jsou finančně a
organizačně zdravé, v souladu s
nástroji k řešení krize uvedenými v
kapitole IV.
§ 101

Vlastníci nástroje účasti na povinné osobě 32014L0059
nebo věřitelé povinné osoby a jiné osoby,
jejichž majetek, nebo dluhy, u nichž nedošlo
k přechodu podle § 96 odst. 1, pozbývají
všechna práva ve vztahu k majetku a
dluhům, které byly předmětem přechodu.
Tím není dotčeno nejsou dotčeny jejich
právo na přiměřenou náhradu a § 171 až 173
a § 177 podle § 96 odst. 6, postup podle §
171 až 173 a právo na dorovnání podle §
177.

§ 105 odst. (2) Nabylo-li Je-li rozhodnutí o přechodu 32014L0059
2 až 6
podle § 102 odst. 1 vykonatelnosti
vykonatelné, může překlenovací instituce se

Čl. 38 odst. 13

13. Aniž je dotčena hlava IV
kapitola VII, nemají akcionáři nebo
věřitelé instituce v režimu řešení
krize a ostatní třetí strany, jejichž
aktiva, práva nebo závazky nejsou
převedeny, ve vztahu k převedeným
aktivům, právům nebo závazkům
ani v souvislosti s nimi žádná práva.

Čl. 40 odst. 6 a 7

6. Po použití nástroje překlenovací
instituce může orgán příslušný k
řešení krize:

souhlasem České národní banky převést
nástroje účasti nebo majetek nebo dluhy
nebo jejich část, které na překlenovací
instituci přešly, na třetí osobu. Ustanovení
tohoto zákona o postupu při přechodu
činnosti na soukromého nabyvatele podle §
96 se použijí přiměřeně.
(3) Je-li rozhodnutí o přechodu podle §
102 odst. 1 vykonatelné, může Česká
národní banka rozhodnout o přechodu
nástroje účasti nebo majetku nebo dluhů
nebo jejich části, které na překlenovací
instituci přešly, na třetí osobu.
(4) Při postupu podle odstavce 2 nebo 3 se
§ 96, pokud jde o postup při přechodu
činnosti na soukromého nabyvatele,
použije přiměřeně.
(3)(5) Česká národní banka může
rozhodnout o zpětném přechodu majetku
nebo dluhů z překlenovací instituce na
povinnou osobu nebo jejího právního
nástupce a o zpětném přechodu nástrojů
účasti na povinné osobě na původní
vlastníky nebo jejich právní nástupce,
stanoví-li Česká národní banka tuto možnost

a) převádět práva, aktiva nebo
závazky zpět z překlenovací
instituce na instituci v režimu řešení
krize anebo akcie nebo jiné nástroje
účasti zpět na jejich původní
vlastníky; instituce v režimu řešení
krize nebo původní vlastníci jsou
povinni tato aktiva, práva nebo
závazky anebo akcie nebo jiné
nástroje účasti převzít zpět, pokud
jsou splněny podmínky stanovené v
odstavci 7;
b) převádět akcie nebo jiné nástroje
účasti nebo aktiva, práva nebo
závazky z překlenovací instituce na
třetí stranu.
7. Orgány příslušné k řešení krize
mohou převádět akcie nebo jiné
nástroje účasti anebo aktiva, práva
nebo závazky zpět z překlenovací
instituce v jednom z těchto případů:
a) možnost převést konkrétní akcie
nebo jiné nástroje účasti, aktiva,
práva nebo závazky zpět je výslovně
uvedena v nástroji, jímž byl převod
proveden;
b) konkrétní akcie nebo jiné nástroje

v rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 1
ve vztahu k takovému majetku, dluhům a
nástrojům účasti. Současně rozhodne na
základě ocenění nebo předběžného odhadu
podle § 52 o povinnosti vrátit odpovídající
část dříve přiznané náhrady nebo o
povinnosti poskytnout v odpovídajícím
rozsahu dodatečnou náhradu. Souhlasu
povinné osoby nebo původních vlastníků
není třeba. K zajištění povinnosti vrátit
odpovídající část dříve přiznané náhrady
může Česká národní banka uložit
Garančnímu systému vydat záruku podle §
212 odst. 1 písm. a).
(4)(6) Česká národní banka může
rozhodnout o zpětném přechodu majetku
nebo dluhů z překlenovací instituce na
povinnou osobu nebo jejího právního
nástupce a o zpětném přechodu nástrojů
účasti na povinné osobě na původní
vlastníky nebo jejich právní nástupce
rovněž, přešel-li rozhodnutím o přechodu
podle § 102 odst. 1 nástroj účasti nebo
majetek nebo dluh, který neměl být do
předmětu přechodu zahrnut, jelikož jeho
druh neodpovídá nebo jinak nesplňuje
podmínky pro přechod podle § 96 až 99.
Souhlasu povinné osoby nebo původních

účasti, aktiva, práva nebo závazky
ve skutečnosti nepatří do tříd akcií
nebo jiných nástrojů účasti, aktiv,
práv nebo závazků uvedených v
nástroji, jímž byl převod proveden,
nebo nesplňují podmínky pro
převod uvedených akcií nebo jiných
nástrojů účasti, aktiv, práv nebo
závazků tímto nástrojem stanovené.
Tento zpětný převod může být
proveden v jakékoli lhůtě uvedené v
tomto nástroji a musí splňovat
veškeré další relevantní podmínky v
něm uvedené.

vlastníků není třeba.
§ 108 odst. (1) Vlastníci nástroje účasti na povinné 32014L0059
1
osobě nebo věřitelé povinné osoby a jiné
osoby, jejichž majetek nebo dluhy nebyly
předmětem přechodu podle § 102 odst. 1,
pozbývají majetková práva ve vztahu k
majetku a dluhům, které přešly na
překlenovací instituci. Tím není dotčeno
nejsou dotčeny jejich právo na přiměřenou
náhradu a § 171 až 173 a § 175 podle § 103
odst. 5, postup podle § 171 až 173 a právo
na dorovnání podle § 177.

Čl. 40 odst. 11 a 12

11. Aniž je dotčena hlava IV
kapitola VII, nemají akcionáři nebo
věřitelé instituce v režimu řešení
krize a ostatní třetí strany, jejichž
aktiva, práva nebo závazky nejsou
převedeny na překlenovací instituci,
ve vztahu k aktivům, právům nebo
závazkům
převedeným
na
překlenovací instituci nebo k jejímu
vedoucímu orgánu nebo vrcholnému
vedení ani v souvislosti s nimi žádná
práva.
12. Z cílů překlenovací instituce
nevyplývají žádné povinnosti nebo
odpovědnost vůči akcionářům nebo
věřitelům instituce v režimu řešení
krize a její vedoucí orgán nebo
vrcholné vedení nenesou vůči těmto
akcionářům nebo věřitelům žádnou
odpovědnost za škodu způsobenou
jejich jednáním nebo opomenutím
při výkonu jejich povinností, ledaže
toto jednání nebo opomenutí
představuje hrubou nedbalost nebo
závažné
pochybení
podle

vnitrostátního práva a dotýká se
přímo práv těchto akcionářů nebo
věřitelů.
§ 118 odst. (1) Vlastníci nástroje účasti na povinné 32014L0059
1
osobě nebo věřitelé povinné osoby a jiné
osoby, jejichž majetek nebo dluhy nebyly
předmětem přechodu podle § 113 odst. 1
písm. a), pozbývají všechna práva ve vztahu
k majetku nebo dluhům, které přešly na
osobu pro správu aktiv. Tím není dotčeno
nejsou dotčeny jejich právo na přiměřené
protiplnění a § 171 až 173 a § 175
dorovnání podle § 177 a postup podle §
171 až 173.

Čl. 42 odst. 12 a 13

12. Aniž je dotčena hlava IV
kapitola VII, nemají akcionáři nebo
věřitelé instituce v režimu řešení
krize a ostatní třetí strany, jejichž
aktiva, práva nebo závazky nejsou
převedeny na společnost pro správu
aktiv, ve vztahu k aktivům, právům
nebo závazkům převedeným na
společnost pro správu aktiv nebo k
jejímu vedoucímu orgánu nebo
vrcholnému vedení ani v souvislosti
s nimi žádná práva.
13. Z cílů společnosti pro správu
aktiv nevyplývají žádné povinnosti
nebo odpovědnost vůči akcionářům
nebo věřitelům instituce v režimu
řešení krize a její vedoucí orgán
nebo vrcholné vedení nenesou vůči
těmto akcionářům nebo věřitelům
žádnou odpovědnost za škodu
způsobenou jejich jednáním nebo
opomenutím při výkonu jejich
povinností, ledaže toto jednání nebo
opomenutí
představuje
hrubou

nedbalost nebo závažné pochybení
podle vnitrostátního práva a dotýká
se přímo práv těchto akcionářů nebo
věřitelů.
§ 122 písm. Odepisovatelným závazkem se pro účely 32019L0879
e)
tohoto zákona rozumí dluh povinné osoby a
kapitálový nástroj vydaný povinnou osobou,
který není nástrojem kmenového kapitálu
tier 1, ani odepisovatelným kapitálovým
nástrojem, s výjimkou
e) dluhu vůči provozovateli nebo účastníkovi
platebního systému s neodvolatelností
zúčtování, zahraničního platebního systému
s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího
systému s neodvolatelností vypořádání nebo
zahraničního
vypořádacího
systému
s neodvolatelností vypořádání vyplývajícího
z účasti v tomto systému těchto systémech,
a dále vůči ústřední protistraně, která
získala povolení k činnosti podle čl. 17
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/2012, nebo ústřední
protistraně uznané Evropským orgánem
pro cenné papíry a trhy podle čl. 25
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/2012, do jehož splatnosti zbývá
méně než 7 dní,

Čl. 44 odst. 2 písm. f) 2. Orgány příslušné k řešení krize
nesmějí vykonávat pravomoci k
odpisu nebo konverzi ve vztahu k
těmto závazkům, ať se řídí právem
členského státu nebo třetí země:
f) závazkům se zbytkovou dobou
splatnosti kratší než sedm dní, jež
existují vůči systémům nebo
provozovatelům systémů, které jsou
určeny podle směrnice 98/26/ES,
nebo vůči účastníkům těchto
systémů a jež plynou z účasti v
takovém systému, anebo jež existují
vůči
ústředním
protistranám
povoleným v Unii podle článku 14
nařízení (EU) č. 648/2012 a vůči
ústředním protistranám usazeným v
třetí zemi uznaným ESMA podle
článku 25 uvedeného nařízení;

§ 122 písm. Odepisovatelným závazkem se pro účely 32019L0879
i)
tohoto zákona rozumí dluh povinné osoby a
kapitálový nástroj vydaný povinnou osobou,
který není nástrojem kmenového kapitálu
tier 1, ani odepisovatelným kapitálovým
nástrojem, s výjimkou
i) dluhu vůči ovládané povinné osobě nebo
obdobné osobě podle srovnatelného
zahraničního právního předpisu, která
není osobou podléhající řešení krize a je
členem téže skupiny podléhající řešení
krize, bez ohledu na jeho splatnost,
s výjimkou dluhu, který odpovídá
pohledávce
uspokojované
podle
insolvenčního zákona po pohledávkách
nezajištěných věřitelů.

§ 123 odst. (3) Česká národní banka s ohledem na 32019L0879
3
zajištění
efektivního
uplatnění

Čl. 44 odst. 2 písm. h) Orgány příslušné k řešení krize
nesmějí vykonávat pravomoci k
odpisu nebo konverzi ve vztahu k
těmto závazkům, ať se řídí právem
členského státu nebo třetí země:
h) závazkům vůči institucím nebo
subjektům uvedeným v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d), které jsou
součástí téže skupiny řešící krizi, ale
nejsou samy subjektem řešícím
krizi, bez ohledu na jejich splatnost
s výjimkou případů, kdy se tyto
závazky řadí pod jiné běžné
nezajištěné
závazky
podle
příslušného vnitrostátního práva,
jímž se řídí běžné úpadkové řízení,
platného ke dni provedené této
směrnice; uplatňuje-li se uvedená
výjimka, orgán příslušný k řešení
krize dotyčného dceřiného podniku,
který není subjektem řešícím krizi,
posoudí, zda je hodnota položek v
souladu s čl. 45f odst. 2 dostačující
pro provedení upřednostňované
strategie řešení krize.
Čl. 44 odst. 3 druhý Orgány příslušné k řešení krize
důkladně posoudí, zda by závazky
pododstavec

upřednostňované strategie řešení krize
vždy posoudí, zda z odpisu nebo konverze
vyloučí podle odstavce 1 dluhy vůči
ovládaným osobám, které nejsou osobami
podléhajícími řešení krize a jsou členem
téže skupiny podléhající řešení krize,
pokud tyto dluhy nesplňují výjimku podle
§ 122 písm. i).

§ 125 odst. (1) Příspěvek z Fondu pro řešení krize lze 32014L0059 ve znění Čl. 44 odst. 5, 7 a 8
1, 2 a 3
povinné osobě poskytnout až do výše 5 % 32019L0879
pasiv kapitálu a celkových závazků
povinné osoby, jestliže se vlastníci nástrojů
účasti na povinné osobě, vlastníci
odepisovatelných kapitálových nástrojů a
věřitelé
pohledávek
odpovídajících
odepisovatelným
závazkům
podílejí
prostřednictvím odpisu, konverze nebo jinak
na úhradě ztráty nebo rekapitalizaci povinné
osoby alespoň ve výši 8 % pasiv kapitálu
a celkových závazků povinné osoby.
(2) Příspěvek z Fondu pro řešení krize lze
povinné osobě poskytnout až do výše 5 %

vůči institucím nebo subjektům
uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d), které jsou součástí téže
skupiny řešící krizi, však samy
nejsou subjekty řešícími krizi, a
nejsou
vyloučeny
z uplatnění
pravomocí k odpisu nebo konverzi v
souladu s odst. 2 písm. h) tohoto
článku, měly být vyloučeny nebo
zčásti vyloučeny podle prvního
pododstavce písm. a) až d) tohoto
odstavce, aby se zajistilo účinné
provedení strategie řešení krize.
5. Mechanismus financování k
řešení krizí poskytne příspěvek
podle odstavce 4 pouze tehdy,
pokud:
a) akcionáři, držitelé jiných nástrojů
účasti,
držitelé
příslušných
kapitálových nástrojů a jiných
závazků
použitelných
k
rekapitalizaci z vnitřních zdrojů
odpisem, konverzí nebo jinak
přispěli k absorpci ztrát a
rekapitalizaci v rozsahu nejméně 8
% celkových závazků včetně
kapitálu instituce v režimu řešení

pasiv kapitálu a celkových
povinné osoby také tehdy, jestliže

závazků

a) vlastníci nástrojů účasti na povinné osobě,
vlastníci odepisovatelných kapitálových
nástrojů a věřitelé odepisovatelných závazků
se podílejí prostřednictvím odpisu, konverze
nebo jinak na úhradě ztráty nebo
rekapitalizaci povinné osoby alespoň ve výši
20 % celkového objemu rizikové expozice
podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013 povinné osoby,
b) prostředky ve Fondu pro řešení krize činí
alespoň 3 % součtu pojištěných pohledávek
z vkladů u bank a spořitelních a úvěrních
družstev se sídlem v České republice,
přičemž pojištěné pohledávky se do tohoto
součtu započítávají pouze do výše
poskytované náhrady z Fondu pojištění
vkladů, a
c) celková bilanční suma povinné osoby je
na konsolidovaném základě nižší než částka
odpovídající 900 000 000 000 EUR.
(3) Byl-li povinné osobě poskytnut příspěvek
z Fondu pro řešení krize ve výši 5 % pasiv
kapitálu a celkových závazků povinné
osoby, lze povinné osobě za mimořádných
okolností poskytnout další příspěvek z

krize, přičemž se vychází z ocenění
v
souladu
s
článkem
36
provedeného k okamžiku přijetí
opatření k řešení krize; a
b)
příspěvek
mechanismu
financování k řešení krizí není vyšší
než 5 % celkových závazků včetně
kapitálu instituce v režimu řešení
krize na základě ocenění v souladu s
článkem
36
provedeného
k
okamžiku přijetí opatření k řešení
krize.
7. Za mimořádných okolností může
orgán příslušný k řešení krize
usilovat o další financování z
alternativních zdrojů poté, co:
a) bylo dosaženo 5 % limitu
stanoveného v odst. 5 písm. b); a
b) byly plně odepsány nebo
konvertovány veškeré nezajištěné
nepřednostní závazky jiné než
způsobilé vklady.
Jsou-li splněny podmínky stanovené
ve prvním pododstavci písm. a) a b),
může mechanismus financování k
řešení krizí poskytnout alternativně

Fondu pro řešení krize, jestliže byly zcela
odepsány nebo konvertovány všechny
odepisovatelné závazky povinné osoby s
výjimkou zajištěných dluhů a dluhů
odpovídajících pojištěným pohledávkám z
vkladů.

nebo navíc příspěvek ze zdrojů,
které byly získány z příspěvků
předem v souladu s čl. 100 odst. 6 a
článkem 103, ale které nebyly dosud
použity.
8. Odchylně od odst. 5 písm. a)
může mechanismus financování k
řešení krizí rovněž poskytnout
příspěvek podle odstavce 4, jestliže:
a) příspěvek na absorpci ztrát a
rekapitalizaci podle odst. 5 písm. a)
se rovná nejméně 20 % rizikově
vážených aktiv dotčené instituce;
b) mechanismus financování k
řešení krizí v dotyčném členském
státě má k dispozici, na základě
příspěvků předem (bez zahrnutí
příspěvků do systému pojištění
vkladů) získaných v souladu s čl.
100 odst. 6 a článkem 103, částku
rovnající se alespoň 3 % pojištěných
vkladů všech úvěrových institucí
povolených na území daného
členského státu; a
c) aktiva dotčené instituce činí na
konsolidovaném základě méně než

900 miliard EUR.
§ 125 odst. (5) Je-li vůči povinné osobě přijato 32019L0879
5
opatření k řešení krize, částka, o kterou
byly
sníženy,
odepsány
nebo
konvertovány
položky
kmenového
kapitálu tier 1, odepisovatelné kapitálové
nástroje a vnitroskupinové způsobilé
závazky, se započítává pro účely
posouzení splnění podmínky podle
odstavce 1.

Čl. 59 odst. 1b

1b. Přijme-li se opatření k řešení
krize ve vztahu k subjektu řešícímu
krizi nebo za výjimečných okolností
odchylně od plánu řešení krize ve
vztahu k subjektu, který není
subjektem řešícím krizi, částka,
která se sníží, odepíše nebo
konvertuje v souladu s čl. 60 odst. 1
na úrovni takového subjektu, se
započítá do limitů stanovených v čl.
37 odst. 10 a čl. 44 odst. 5 písm. a)
nebo v čl. 44 odst. 8 písm. a),
použitelných na dotčený subjekt.

§ 127 odst. (1) Instituce se sídlem na území České 32019L0879
1
republiky, která není členem evropské
finanční skupiny, průběžně udržuje
kapitál
a
způsobilé
závazky
na
individuální úrovni alespoň ve výši
odpovídající minimálnímu požadavku.

Čl. 45 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby instituce
a subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) a d) trvale splňovaly
požadavky na kapitál a způsobilé
závazky, jsou-li vyžadovány tímto
článkem a články 45a až 45i a v
souladu s nimi.

§ 127 odst. (2) Osoba podléhající řešení krize, která je 32019L0879
2
členem evropské finanční skupiny,
průběžně udržuje kapitál a způsobilé
závazky na konsolidovaném základě na
úrovni skupiny podléhající řešení krize
alespoň ve výši odpovídající minimálnímu

Čl. 45 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby instituce
a subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) a d) trvale splňovaly
požadavky na kapitál a způsobilé
závazky, jsou-li vyžadovány tímto
článkem a články 45a až 45i a v

Čl. 45e odst. 1

požadavku.

souladu s nimi.
1. Subjekty řešící krizi dodržují
požadavky stanovené v článcích 45b
až 45d na konsolidovaném základě
na úrovni skupiny řešící krizi.

§ 127 odst. (3) Instituce, která je členem evropské 32019L0879
3
finanční skupiny a není osobou
podléhající řešení krize, udržuje kapitál a
způsobilé závazky na individuálním
základě alespoň ve výši odpovídající
vnitřnímu minimálnímu požadavku.

Čl. 45 odst. 1

§ 127 odst. (4) Povinná osoba, která není osobou 32019L0879
4
podléhající řešení krize ani institucí a je
ovládaná osobou podléhající řešení krize,
udržuje kapitál a způsobilé závazky na
individuálním základě alespoň ve výši
odpovídající vnitřnímu minimálnímu
požadavku, jestliže jí Česká národní
banka vnitřní minimální požadavek určí.

Čl. 45 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby instituce
a subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) a d) trvale splňovaly
požadavky na kapitál a způsobilé
závazky, jsou-li vyžadovány tímto
článkem a články 45a až 45i a v
souladu s nimi.

1. Členské státy zajistí, aby instituce
a subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1
Čl. 45f odst. 1 druhý
písm. b), c) a d) trvale splňovaly
pododstavec
požadavky na kapitál a způsobilé
závazky, jsou-li vyžadovány tímto
článkem a články 45a až 45i a v
souladu s nimi.
1. …
Orgán příslušný k řešení krize se po
konzultaci s příslušným orgánem
může
rozhodnout
uplatnit
požadavek
stanovený
v tomto
článku na subjekt uvedený v čl. 1
odst. 1 písm. b), c) nebo d), který je

dceřiným
podnikem
subjektu
řešícího krizi, avšak není sám
subjektem řešícím krizi.
§ 127 odst. (5)
Evropská ovládající osoba, která 32019L0879
5
není osobou podléhající řešení krize a jejíž
ovládající osoba má sídlo na území jiného
než členského státu, udržuje kapitál a
způsobilé závazky na konsolidovaném
základě alespoň ve výši odpovídající
vnitřnímu minimálnímu požadavku.

1. Členské státy zajistí, aby instituce
a subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1
Čl. 45f odst. 1 třetí
písm. b), c) a d) trvale splňovaly
pododstavec
požadavky na kapitál a způsobilé
závazky, jsou-li vyžadovány tímto
článkem a články 45a až 45i a v
souladu s nimi.
Čl. 45 odst. 1

1. …
Odchylně od prvního pododstavce
tohoto odstavce mateřské podniky v
Unii, které samy nejsou subjekty
řešícími krizi, avšak jsou dceřinými
podniky subjektů ze třetích zemí,
musí splňovat požadavky stanovené
v článcích 45c a 45d na
konsolidovaném základě.
§ 127 odst. (6)
Pokud Česká národní banka 32019L0879
6
postupuje podle § 131a odst. 2, povinná
osoba, která není osobou podléhající
řešení krize, udržuje kapitál a způsobilé
závazky na konsolidovaném základě
alespoň ve výši odpovídající vnitřnímu
minimálnímu požadavku.

1. Členské státy zajistí, aby instituce
a subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1
Čl. 45f odst. 4 písm.
písm. b), c) a d) trvale splňovaly
b)
požadavky na kapitál a způsobilé
závazky, jsou-li vyžadovány tímto
článkem a články 45a až 45i a v
souladu s nimi.
Čl. 45 odst. 1

4. Orgán příslušný k řešení krize
dceřiného podniku, který není
subjektem řešícím krizi, může
rovněž upustit od uplatňování tohoto
článku na daný dceřiný podnik,
pokud:
b) mateřský
podnik
plní
na
konsolidovaném základě v daném
členském státě požadavek uvedený v
čl. 45 odst. 1;
§ 127a odst. (1) Minimální požadavek určí Česká 32019L0879
1
národní banka podle pododdílu 2
a rozumí se jím požadovaný poměr součtu
kapitálu a způsobilých závazků vyjádřený
jako procentní podíl na celkovém objemu
a) rizikové expozice příslušné povinné
osoby určeném podle čl. 92 odst. 3
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 a
b) expozic příslušné povinné osoby
určeném podle čl. 429 a 429a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013.

Čl. 45 odst. 2

2. Požadavek uvedený v odstavci 1
tohoto článku se vypočítá v souladu
s čl. 45c odst. 3, 5 nebo případně
odst. 7 jako výše kapitálu a
způsobilých závazků a vyjádří se
jako procento:
a) celkového objemu rizikové
expozice
příslušného
subjektu
uvedeného v odstavci 1 tohoto
článku, vypočteného v souladu s čl.
92 odst. 3 nařízení (EU) č.
575/2013, a
b) celkové míry expozic příslušného
subjektu uvedeného v odstavci 1
tohoto článku, vypočtené v souladu
s články 429 a 429a nařízení (EU) č.

575/2013.
§ 127a odst. (2) Vnitřní minimální požadavek určí 32019L0879
2
Česká národní banka podle pododdílu 3
a rozumí se jím požadovaný poměr součtu
kapitálu a způsobilých závazků vyjádřený
jako procentní podíl na celkovém objemu

Čl. 45 odst. 2

a) rizikové expozice příslušné povinné
osoby určeném podle čl. 92 odst. 3
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 a

a) celkového objemu rizikové
expozice
příslušného
subjektu
uvedeného v odstavci 1 tohoto
článku, vypočteného v souladu s čl.
92 odst. 3 nařízení (EU) č.
575/2013, a

b) expozic příslušné povinné osoby
určeném podle čl. 429 a 429a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013.

§ 127b odst. (1) Při určení minimálního požadavku a 32019L0879
1
vnitřního
minimálního
požadavku
povinné osobě přihlédne Česká národní
banka k
a) potřebě zajistit, aby krize skupiny
podléhající řešení krize byla řešitelná
uplatněním opatření k řešení krize, včetně
případného uplatnění odpisu nebo

2. Požadavek uvedený v odstavci 1
tohoto článku se vypočítá v souladu
s čl. 45c odst. 3, 5 nebo případně
odst. 7 jako výše kapitálu a
způsobilých závazků a vyjádří se
jako procento:

b) celkové míry expozic příslušného
subjektu uvedeného v odstavci 1
tohoto článku, vypočtené v souladu
s články 429 a 429a nařízení (EU) č.
575/2013.
Čl. 45c odst. 1

1. Požadavek uvedený v čl. 45 odst.
1 určí orgán příslušný k řešení krize
po konzultaci s příslušným orgánem
na základě těchto kritérií:
a) potřeby zajistit, aby mohla být
krize skupiny řešící krizi řešena
použitím nástrojů k řešení krize ve
vztahu k subjektu řešícímu krizi,

konverze odepisovatelných závazků, vůči
osobě podléhající řešení krize způsobem,
kterým lze dosáhnout účelů řešení krize,
b) potřebě zajistit, aby osoba podléhající
řešení krize a jí ovládané povinné osoby,
které nejsou osobami podléhajícími řešení
krize,
měly
dostatek
kapitálu
a způsobilých závazků k tomu, aby při
odpisu a konverzi kapitálových nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků
nebo
při
odpisu
nebo
konverzi
odepisovatelných závazků mohla být
uhrazena ztráta a celkový kapitálový
poměr a případně pákový poměr mohl být
obnoven na úroveň nezbytnou ke splnění
podmínek pro udělení povolení k činnosti
a pokračování v činnostech, k jejichž
výkonu jsou na základě těchto povolení k
činnosti oprávněny,
c) potřebě zajistit, aby osoba podléhající
řešení krize měla v případě, že plán řešení
krize určuje, že skupina způsobilých
závazků může být vyloučena z odpisu
nebo konverze nebo přejít na jiného,
dostatečný kapitál a další způsobilé
závazky k uhrazení ztráty a obnově
celkového
kapitálového
poměru
a

případně
včetně
nástroje
rekapitalizace z vnitřních zdrojů,
způsobem, který dosahuje účelu
řešení krize;
b) potřeby ve vhodných případech
zajistit, aby subjekt řešící krizi a
jeho dceřiné podniky, které jsou
institucemi
nebo
subjekty
uvedenými v čl. 1 odst. 1 písm. b),
c) a d), nikoliv však subjekty
řešícími krizi, měly dostatečný
kapitál a způsobilé závazky k tomu,
aby zajistily, že pokud by na ně byl
uplatněn nástroj rekapitalizace z
vnitřních zdrojů nebo pravomocí k
odpisu a konverzi, mohly by být
ztráty absorbovány a celkový
kapitálový poměr a případně pákový
poměr příslušných subjektů by mohl
být obnoven na úroveň nezbytnou k
tomu,
aby
nadále
splňovaly
podmínky
pro
povolení
a
pokračovaly v činnostech, pro něž
mají povolení podle směrnice
2013/36/EU
nebo
směrnice
2014/65/EU;
c) potřeby zajistit, aby v případě, že

případně pákového poměru v rozsahu
nezbytném k tomu, aby splňovala
podmínky pro udělení povolení k činnosti
a pokračování v činnostech, k jejichž
výkonu je na základě tohoto povolení k
činnosti oprávněna,
d) velikosti, obchodnímu modelu, modelu
financování a rizikovému profilu povinné
osoby a
e) rozsahu, v němž by selhání povinné
osoby mohlo mít nepříznivý dopad na
finanční stabilitu, včetně případů šíření
nákazy vzhledem k propojení povinné
osoby s jinými osobami nebo se zbytkem
finančního systému.

by podle plánu řešení krize určité
třídy způsobilých závazků mohly
být z rekapitalizace z vnitřních
zdrojů vyloučeny podle čl. 44 odst.
3 této směrnice nebo by mohly být
zcela převedeny na určitého
příjemce na základě částečného
převodu, měl subjekt řešící krizi
dostatečný kapitál a jiné způsobilé
závazky k absorbování ztrát a
obnově
svého
celkového
kapitálového poměru a případně
pákového poměru na úroveň
nezbytnou k tomu, aby subjekt
nadále splňoval podmínky pro
povolení a pokračoval v činnostech,
pro něž má povolení podle směrnice
2013/36/EU
nebo
směrnice
2014/65/EU;
d) velikosti, modelu podnikání,
modelu financování a rizikového
profilu subjektu;
e) rozsahu, v jakém by selhání
subjektu mělo nepříznivé důsledky
pro finanční stabilitu, mimo jiné
prostřednictvím šíření krize na další
instituce nebo subjekty v důsledku

jeho propojenosti s těmito dalšími
institucemi nebo subjekty nebo se
zbytkem finančního systému.
§ 127b odst. (2)
Pokud
plán
řešení
krize 32019L0879
2
předpokládá uplatnění opatření k řešení
krize nebo odpis a konverzi kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých
závazků, je minimální požadavek a vnitřní
minimální požadavek roven částce
dostatečné k zajištění toho, že
a)
očekávané ztráty povinné osoby
budou plně uhrazeny (dále jen „částka
pro úhradu ztráty“) a
b)
osoba podléhající řešení krize a jí
ovládané povinné osoby, které nejsou
osobami podléhajícími řešení krize, budou
rekapitalizovány v rozsahu nezbytném ke
splnění podmínek pro udělení povolení k
činnosti a zachování výkonu povolených
činností
(dále
jen
„částka
k
rekapitalizaci“) po přiměřenou dobu,
která nepřesáhne 1 rok.

Čl. 45c odst. 2 první 2. V případě, kdy plán řešení krize
stanoví, že je třeba provést opatření
pododstavec
k řešení krize v souladu nebo v
souladu s příslušným scénářem
uvedeným v čl. 10 odst. 3 uplatnit
pravomoci k odpisu nebo konverzi
příslušných kapitálových nástrojů
nebo způsobilých závazků v souladu
s článkem 59, musí se požadavek
uvedený v čl. 45 odst. 1 rovnat
částce dostatečné k zajištění toho,
že:
a) očekávané ztráty subjektu budou
plně
absorbovány
(„absorpce
ztráty“);
b) subjekt řešící krizi a jeho dceřiné
podniky, které jsou institucemi nebo
subjekty uvedenými v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) a d), nikoliv však
subjekty řešícími krizi, jsou
rekapitalizovány
na
úroveň
nezbytnou k tomu, aby nadále
splňovaly podmínky pro povolení a
pokračovaly v činnostech, pro něž

mají povolení podle směrnice
2013/36/EU, směrnice 2014/65/EU
nebo rovnocenného legislativního
aktu,
po
náležitou
dobu
nepřesahující
jeden
rok
(„rekapitalizace“).
§ 127b odst. (3)
Pokud
plán
řešení
krize 32019L0879
3
předpokládá, že selhání povinné osoby
bude řešeno likvidací nebo postupem
podle insolvenčního zákona, Česká
národní banka zejména s ohledem na
odstavec 1 písm. e) posoudí možnost určit
povinné osobě minimální požadavek nebo
vnitřní minimální požadavek ve výši
částky pro úhradu ztráty.

Čl. 45c odst. 2 druhý 2. …
pododstavec
V případech, kdy plán řešení krize
stanoví, že subjekt má být
likvidován v běžném úpadkovém
řízení nebo jiném rovnocenném
vnitrostátním řízení, orgán příslušný
k řešení krize posoudí, zda je
opodstatněné omezit požadavek
uvedený v čl. 45 odst. 1 pro tento
subjekt, tak aby nepřekročil částku
dostatečnou pro absorpci ztrát
v souladu s prvním pododstavcem
písm. a).

§ 127b odst. (4) Předpokládá-li Česká národní banka, 32019L0879
4
že skupina způsobilých závazků bude
zčásti nebo zcela vyloučena podle § 123
z odpisu nebo konverze odepisovatelných
závazků nebo přejde na jiného, určí
minimální požadavek tak, aby

Čl. 45c odst. 8

a) výše vyloučených způsobilých závazků

8. V případech, kdy orgán příslušný
k řešení krize očekává, že určité
třídy způsobilých závazků budou s
přiměřenou pravděpodobností zcela
nebo zčásti vyloučeny z procesu
rekapitalizace z vnitřních zdrojů
podle čl. 44 odst. 3 nebo by mohly
být zcela převedeny na určitého

byla pokryta kapitálem
způsobilými závazky a
b) byly splněny
v odstavci 2.

a

dalšími

podmínky

uvedené

příjemce na základě částečného
převodu, požadavek uvedený v čl.
45 odst. 1 se splní prostřednictvím
kapitálu nebo jiných způsobilých
závazků dostatečných k:
a) pokrytí hodnoty vyloučených
závazků určených v souladu s čl. 44
odst. 3;
b) splnění podmínek uvedených v
odstavci 2.

§ 127c odst. (3) Prodej podřízeného způsobilého 32019L0879
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závazku neprofesionálnímu zákazníkovi
prodávajícím podle odstavce 2 písm. a)
nebo b) je přípustný, pouze pokud
a) prodávající podřízeného způsobilého
závazku provede vyhodnocení informací
podle § 15h odst. 1 zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu
podle § 15h odst. 2 zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu a na
základě tohoto vyhodnocení nabude
přesvědčení, že podřízený způsobilý
závazek
je
pro
neprofesionálního
zákazníka vhodný,
b) prodávající podřízeného způsobilého
závazku poskytne neprofesionálnímu
zákazníkovi prohlášení o vhodnosti podle

Čl. 44a odst. 1
Čl. 44a odst. 2

1. Členské státy zajistí, aby
prodávající způsobilých závazků, jež
splňují všechny podmínky uvedené
v článku 72a nařízení (EU) č.
575/2013, kromě čl. 72a odst. 1
písm. b) a čl. 72b odst. 3 až 5
uvedeného
nařízení,
prodávali
takové závazky neprofesionálním
zákazníkům ve smyslu čl. 4 odst. 1
bodu 11 směrnice 2014/65/EU,
pouze pokud jsou splněny tyto
podmínky:
a) prodávající provedl posouzení
vhodnosti v souladu s čl. 25 odst. 2
směrnice 2014/65/EU;
b) prodávající je na základě
posouzení podle písmene a)

§ 15e odst. 3 nebo 4 zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu,
c) celková investovaná částka do
podřízených
způsobilých
závazků
nepřesáhne 10 % investičního portfolia
neprofesionálního
zákazníka,
jehož
investiční portfolio nepřesahuje částku
odpovídající 500 000 EUR, a
d) počáteční investice neprofesionálního
zákazníka, jehož investiční portfolio
nepřesahuje částku odpovídající 500 000
EUR, do jednoho nebo více podřízených
způsobilých závazků odpovídá částce
nejméně 10 000 EUR.

přesvědčen, že tyto způsobilé
závazky
jsou
pro
daného
zákazníka
neprofesionálního
vhodné;
c) prodávající podloží vhodnost v
souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice
2014/65/EU.
Bez ohledu na první pododstavec
mohou členské státy stanovit, že
podmínky vymezené v písmenech a)
až c) tohoto pododstavce se použijí
na prodávající jiných nástrojů, které
jsou kapitálem nebo závazky
použitelnými k rekapitalizaci z
vnitřních zdrojů.2. Jsou-li splněny
podmínky uvedené v odstavci 1 a
portfolio finančních nástrojů daného
neprofesionálního zákazníka v době
koupě
nepřekračuje
částku
500 000 EUR, zajistí prodávající na
základě informací poskytnutých
neprofesionálním zákazníkem v
souladu s odstavcem 3, že jsou v
době koupě splněny obě tyto
podmínky:
a)
neprofesionální
zákazník
neinvestuje
celkovou
částku

přesahující 10 % jeho portfolia
finančních nástrojů do závazků
uvedených v odstavci 1;
b) počáteční investice do jednoho
nebo
více
nástrojů
závazků
uvedených v odstavci 1 dosahuje
výše nejméně 10 000 EUR.
§ 127c odst. (4) Neprofesionální zákazník poskytne pro 32019L0879
4
účely
odstavce
3
prodávajícímu
podřízeného
způsobilého
závazku
pravdivé a přesné informace o výši a
složení svého investičního portfolia, včetně
informace o výši svých investic do
podřízených způsobilých závazků.

Čl. 44a odst. 3

§ 127c odst. (5) Odstavce 3 a 4 se nepoužijí ve vztahu 32019L0879
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k podřízeným
způsobilým
závazkům
splňujícím podmínky uvedené v čl. 72a
odst. 1 písm. b) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

Čl. 44a odst. 1 první 1. Členské státy zajistí, aby
prodávající způsobilých závazků, jež
pododstavec
splňují všechny podmínky uvedené
v článku 72a nařízení (EU) č.
575/2013, kromě čl. 72a odst. 1
písm. b) a čl. 72b odst. 3 až 5
uvedeného
nařízení,
prodávali
takové závazky neprofesionálním
zákazníkům ve smyslu čl. 4 odst. 1
bodu 11 směrnice 2014/65/EU,
pouze pokud jsou splněny tyto

3.
Neprofesionální
zákazník
poskytne prodávajícímu přesné
informace
o svém
portfoliu
finančních
nástrojů,
včetně
jakýchkoli investic do závazků
uvedených v odstavci 1.

podmínky:
a) prodávající provedl posouzení
vhodnosti v souladu s čl. 25 odst. 2
směrnice 2014/65/EU;
b) prodávající je na základě
posouzení podle písmene a)
přesvědčen, že tyto způsobilé
závazky
jsou
pro
daného
neprofesionálního
zákazníka
vhodné;
c) prodávající podloží vhodnost v
souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice
2014/65/EU.
§ 127c odst. (6)
Investičním
portfoliem 32019L0879
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neprofesionálního zákazníka se pro účely
odstavců 3 a 4 rozumí jeho peněžní
prostředky
a
investiční
nástroje
s výjimkou investičních nástrojů, které
byly poskytnuty jako předmět zajištění.

Čl. 44a odst. 4

§ 128 odst. (1) Za způsobilý závazek se pro účely 32019L0879
1
dodržování
minimálního
požadavku
považuje

Čl. 45b odst. 1 první 1. Závazky se do výše kapitálu a
způsobilých
závazků
subjektů
pododstavec
řešících krizi zahrnou pouze tehdy,
Čl. 2 odst. 1 bod 71a)
pokud splní podmínky uvedené v

a) odepisovatelný závazek, pokud splňuje

4. Pro účely odstavců 2 a 3 zahrnuje
portfolio
finančních
nástrojů
neprofesionálního
zákazníka
hotovostní
vklady
a finanční
nástroje, ale nezahrnuje finanční
nástroje, které byly poskytnuty jako
zajištění.

podmínky stanovené v čl. 72a až 72c,
s výjimkou čl. 72b odst. 2 písm. d),
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013,
b) nástroj kapitálu tier 2 se zbytkovou
splatností nejméně 1 rok, který není
považován za položku kapitálu tier 2
podle čl.
64
nařízení
Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

§ 128 odst. (2)
Pro účely plnění části minimálního 32019L0879
2
požadavku podle § 129d odst. 1, která
odpovídá požadavku podle čl. 92a a 494
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, se za způsobilý závazek
považuje závazek podle čl. 72k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013.

těchto článcích
č. 575/2013:

nařízení

(EU)

a) v článku 72a;
b) v článku 72b s výjimkou odst. 2
písm. d) a
c) v článku 72c.
71a) způsobilými závazky“ závazky
použitelné k rekapitalizaci z
vnitřních zdrojů, které splňují
podmínky článku 45b nebo případně
čl. 45f odst. 2 písm. a) této
směrnice, a nástroje kapitálu tier 2,
které splňují podmínky čl. 72a odst.
1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013
Čl. 45b odst. 1 druhý 1. …
pododstavec
Odchylně od prvního pododstavce
tohoto odstavce platí, že odkazuje-li
tato směrnice na požadavky podle
článků 92a nebo 92b nařízení (EU)
č. 575/2013, sestávají způsobilé
závazky pro účely uvedených článků
ze způsobilých závazků ve smyslu
článku 72k uvedeného nařízení
určených v souladu s částí druhou
hlavou I kapitolou 5a uvedeného

nařízení.
§ 128 odst. (3) Strukturovaný dluhopis nebo jiný 32019L0879
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závazek vyplývající z dluhového nástroje
s vloženým derivátem, který splňuje
podmínky podle odstavce 1 kromě
podmínky podle čl. 72a odst. 2 písm. l)
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, se považuje za způsobilý
závazek
pro
účely
dodržování
minimálního požadavku, pouze pokud
a) jistina dluhopisu nebo jiného dluhového
nástroje je známa již v okamžiku vzniku
závazku, je fixní nebo rostoucí, není
ovlivněna vloženým derivátem a celková
hodnota závazku se dá určit alespoň
jednou denně podle výsledků aktivního
a likvidního dvoustranného trhu se
stejným nástrojem bez úvěrového rizika
podle čl. 104 a 105 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
b) smluvní dokumentace dluhopisu nebo
jiného dluhového nástroje obsahuje
ujednání stanovující, že v případě řešení
úpadku osoby, která jej vydala,
v insolvenčním řízení nebo v případě
uplatnění opatření k řešení krize vůči této
osobě, je výše závazku fixní nebo rostoucí

Čl. 45b odst. 2 první 2. Závazky, které plynou z
dluhových nástrojů s vloženými
pododstavec
deriváty, jako jsou strukturované
dluhopisy, a které splňují podmínky
odst. 1
prvního
pododstavce,
s výjimkou čl. 72a odst. 2 písm. l)
nařízení (EU) č. 575/2013, se
zahrnují do výše kapitálu a
způsobilých závazků pouze v
případě, že je splněna jedna z těchto
podmínek:
a) výše jistiny závazku plynoucího z
dluhového nástroje je známa v době
vydání, je fixní nebo rostoucí a není
ovlivněna vloženým derivátovým
prvkem a celková výše závazku
plynoucího z dluhového nástroje
včetně vloženého derivátu může být
denně oceňována podle situace na
aktivním a likvidním oboustranném
trhu pro rovnocenný nástroj bez
úvěrového rizika v souladu s články
104 a 105 nařízení (EU) č.
575/2013, nebo
b) dluhový nástroj zahrnuje smluvní
podmínku, která stanoví, že hodnota

a není vyšší než původně poskytnuté
protiplnění.

pohledávky v případě platební
neschopnosti emitenta a řešení krize
emitenta je fixní nebo rostoucí a
nepřevyšuje původně splacenou
částku závazku.

§ 128 odst. (4) Závazek podle odstavce 3 včetně 32019L0879
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vloženého derivátu nesmí být předmětem
dohody o započtení nebo závěrečného
vyrovnání a pro účely dodržování
minimálního požadavku se zahrnuje
pouze ve výši, která odpovídá částce
jistiny podle odstavce 3 písm. a) nebo fixní
nebo rostoucí částce závazku podle
odstavce 3 písm. b).

Čl. 45b odst. 2

Závazek ovládané osoby se sídlem na 32019L0879
území členského státu, která je součástí
stejné skupiny podléhající řešení krize
jako osoba podléhající řešení krize, vůči
stávajícímu společníkovi ovládané osoby,
který není součástí stejné skupiny

Čl. 45b odst. 3

§ 128a

Druhý
a
pododstavec

2. …
třetí Dluhové nástroje uvedené v prvním
pododstavci, včetně jejich vložených
derivátů, nejsou předmětem žádné
dohody o započtení a ocenění těchto
nástrojů nepodléhá čl. 49 odst. 3.
Závazky
uvedené
v
prvním
pododstavci se do výše kapitálu a
způsobilých závazků zahrnují pouze
ve vztahu k té části závazku, která
odpovídá částce jistiny uvedené
v prvním pododstavci písm. a) nebo
fixní nebo rostoucí částce uvedené
v prvním pododstavci písm. b).
3. Pokud jsou závazky vydány
dceřiným podnikem usazeným v
Unii stávajícímu akcionáři, jenž není
součástí téže skupiny řešící krizi, a
tento dceřiný podnik je součástí téže
skupiny řešící krizi jako subjekt

podléhající řešení krize, může být
zahrnutý mezi způsobilé závazky dotčené
osoby podléhající řešení krize určené pro
plnění minimálního požadavku, pouze
pokud

řešící krizi, tyto závazky se zahrnují
do výše kapitálu a způsobilých
závazků dotčeného subjektu řešícího
krizi, jsou-li splněny všechny tyto
podmínky:

a) splňuje podmínky uvedené v § 130 a

a) jsou vydány v souladu s čl. 45f
odst. 2 písm. a);

b) celková výše všech takto zahrnutých
závazků nepřekročí výši vnitřního
minimálního požadavku ovládané osoby
sníženou o součet výše nástrojů
kmenového
kapitálu
tier
1
a odepisovatelných kapitálových nástrojů
vydaných podle § 130a a výši způsobilých
závazků pro plnění vnitřního minimálního
požadavku, ze kterých je přímým nebo
nepřímým věřitelem osoba podléhající
řešení krize.

b) výkon pravomocí k odpisu nebo
konverzi podle článku 59 nebo 62 ve
vztahu k takovým závazkům nemá
vliv na kontrolu subjektu řešícího
krizi
nad
daným
dceřiným
podnikem;
c) tyto závazky nepřekročí částku
určenou odečtením:
i) součtu výše závazků vydaných
subjektu
řešícímu
krizi
a
zakoupených tímto subjektem buď
přímo,
nebo
nepřímo
prostřednictvím jiných subjektů v
téže skupině řešící krizi a výše
kapitálových nástrojů vydaných v
souladu s čl. 45f odst. 2 písm. b) od
ii) částky požadované podle čl. 45f
odst. 1.

§ 128b odst. (1)
Česká
národní
banka
může 32019L0879
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rozhodnout, že osoba podléhající řešení
krize plní požadavek na podřízenost,
pokud
a) nepodřízené způsobilé závazky mají
stejné nebo dřívější pořadí uspokojování v
řízení podle insolvenčního zákona než
závazky splňující výjimku podle § 122
nebo závazky, které mají být vyloučené z
odpisu nebo konverze podle § 123,
b) existuje riziko, že v důsledku plánem
řešení krize předpokládanému odpisu
nebo konverzi odepisovatelných závazků
nebudou
věřitelé
z
nepodřízených
odepisovatelných závazků uspokojeni
alespoň v takové míře, v jaké by byli
uspokojeni v řízení podle insolvenčního
zákona, a
c) výše podřízených závazků a kapitálu
není dostatečná pro zajištění uspokojení
věřitelů podle písmena b) alespoň v takové
míře, v jaké by byli uspokojeni v řízení
podle insolvenčního zákona.

Čl. 45b odst. 5

5. U subjektů řešících krizi, které
nejsou G-SVI ani subjekty řešícími
krizi, na které se vztahuje čl. 45c
odst. 5 nebo 6, může orgán příslušný
k řešení krize rozhodnout, že část
požadavku uvedeného v článku 45e
až do výše 8 % celkových závazků
včetně kapitálu subjektu nebo do
výše částky vypočtené podle vzorce
uvedeného v odstavci 7, podle toho,
co je vyšší, musí být splněna
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých nástrojů
nebo závazků uvedených v odstavci
3 tohoto článku, jsou-li splněny tyto
podmínky:
a) nepodřízené závazky uvedené v
odstavcích 1 a 2 tohoto článku mají
ve vnitrostátní hierarchii stanovené
pro případ platební neschopnosti
stejný stupeň priority jako určité
závazky, které jsou vyloučeny z
uplatnění pravomocí k odpisu a
konverzi v souladu s čl. 44 odst. 2
nebo 3;
b) existuje riziko, že v důsledku
plánovaného uplatnění pravomocí k

odpisu a konverzi na nepodřízené
závazky, které nejsou vyloučeny z
uplatnění těchto pravomocí v
souladu s čl. 44 odst. 2 nebo 3,
vzniknou věřitelům pohledávek
vyplývajících z těchto závazků větší
ztráty, než jaké by jim vznikly při
likvidaci
v
rámci
běžného
úpadkového řízení;
c)
výše kapitálu a
jiných
podřízených závazků nepřekračuje
hodnotu nutnou pro zajištění toho,
aby věřitelům uvedeným v písmeni
b) nevznikaly ztráty vyšší, než jaké
by jim jinak vznikly při likvidaci v
rámci běžného úpadkového řízení.
§ 128b odst. (2) Ke splnění povinnosti podle odstavce 1 32019L0879
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může osoba podléhající řešení krize využít
i kmenový kapitál tier 1, který udržuje
pro splnění kombinované kapitálové
rezervy.

Čl. 45b odst. 6 druhý 6. …
pododstavec
Kapitál subjektu řešícího krizi
použitý ke splnění požadavku
kombinovaných kapitálových rezerv
je způsobilý ke splnění požadavků
uvedených v odstavcích 4, 5 a 7.

§ 128b odst. (3) Požadavek na podřízenost nesmí být 32019L0879
3
vyšší než

Čl. 45b odst. 7

a) 8 % kapitálu a závazků osoby

7. Odchylně od odstavce 4 tohoto
článku může orgán příslušný k
řešení krize rozhodnout, že subjekty

podléhající řešení krize a
b) součet
1. dvojnásobku výše požadavku na kapitál
podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013,
2. dvojnásobku výše požadavku na kapitál
uloženého osobě podléhající řešení krize
v návaznosti na výsledky přezkumu a
vyhodnocování nebo prostřednictvím
opatření k nápravě podle jiného právního
předpisu6) a
3. výše kombinované kapitálové rezervy.

řešící krizi, které jsou G-SVI nebo
subjekty řešícími krizi, na které se
vztahuje čl. 45c odst. 5 nebo 6 této
směrnice, splní požadavek uvedený
v článku 45e prostřednictvím
kapitálu, podřízených způsobilých
nástrojů nebo závazků uvedených v
odstavci 3 tohoto článku, pokud v
důsledku
povinnosti
subjektu
řešícího krizi splnit požadavek
kombinovaných kapitálových rezerv
a požadavky uvedené v článku 92a
nařízení (EU) č. 575/2013, čl. 45c
odst. 5 a článku 45e této směrnice
nepřesahuje součet tohoto kapitálu,
nástrojů a závazků vyšší z těchto
hodnot:
a) 8 % celkových závazků včetně
kapitálu subjektu, nebo
b) částku vypočtenou podle vzorce
Ax2+Bx2+C, kde A, B a C
odpovídají těmto částkám:
A = částka vyplývající z požadavku
uvedeného v čl. 92 odst. 1 písm. c)
nařízení (EU) č. 575/2013;
B = částka vyplývající z požadavku
uvedeného v článku 104a směrnice
2013/36/EU;

C = částka vyplývající z požadavku
kombinovaných
kapitálových
rezerv.
§ 128b odst. (4) Jestliže by závazky splňující výjimku 32019L0879
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podle § 122 a závazky, které mají být
vyloučeny z odpisu nebo konverze podle §
123, byly uspokojovány v insolvenčním
řízení ve stejném pořadí jako způsobilé
závazky a zároveň představují více než 10
%
celkové
výše
všech
závazků
uspokojovaných v daném pořadí, Česká
národní banka vždy posoudí riziko
uvedené v odstavci 1 písm. b).

Čl. 45b odst. 5 druhý 5. …
pododstavec
Určí-li orgán příslušný k řešení
krize, že v rámci třídy závazků
zahrnující
způsobilé
závazky
představuje výše závazků, které jsou
nebo
budou
s
přiměřenou
pravděpodobností z uplatňování
pravomocí k odpisu nebo konverzi v
souladu s čl. 44 odst. 2 nebo 3
vyloučeny, celkem více než 10 %
dané třídy, posoudí riziko uvedené
v prvním
pododstavci
písm. b)
tohoto odstavce.

§ 128c odst. (1) Osoba podléhající řešení krize, která je 32019L0879
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globálně systémově významnou institucí,
členem skupiny, která je globálně
systémově významnou institucí, nebo
významnou osobou podléhající řešení
krize podle odstavce 6, plní požadavek na
podřízenost ve výši 8 % kapitálu a
závazků; k tomu může využít i kmenový
kapitál tier 1, který udržuje pro splnění
kombinované
kapitálové
rezervy.
Ustanovení § 128d odst. 3 se použije

Čl. 45b odst. 4

4. Aniž je dotčen minimální
požadavek podle čl. 45c odst. 5 nebo
Čl. 45b odst. 6 druhý
čl. 45d odst. 1 písm. a), orgány
pododstavec
příslušné k řešení krize zajistí, že
subjekty řešící krizi, které jsou GSVI nebo subjekty řešícími krizi, na
které se vztahuje čl. 45c odst. 5 nebo
6, splní část požadavku uvedeného v
článku 45e ve výši 8 % celkových
závazků
včetně
kapitálu
prostřednictvím
kapitálu,

obdobně.

podřízených způsobilých nástrojů
nebo závazků uvedených v odstavci
3 tohoto článku. Orgán příslušný
k řešení krize může povolit, aby
subjekty řešící krizi, které jsou GSVI nebo subjekty řešícími krizi, na
které se vztahuje čl. 45c odst. 5 nebo
6, splnily úroveň nižší než 8 %
celkových závazků včetně kapitálu,
ale vyšší, než je částka vypočtená
podle vzorce (1-X1/X2) x8 %
celkových závazků včetně kapitálu,
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých nástrojů
nebo závazků uvedených v odstavci
3 tohoto článku, pokud jsou splněny
všechny podmínky stanovené v čl.
72b
odst. 3
nařízení
(EU)
č. 575/2013, kde s ohledem na
možné snížení podle čl. 72b odst. 3
nařízení (EU) č. 575/2013:
X1 = 3,5 %
celkového
objemu
rizikové expozice vypočteného v
souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení
(EU) č. 575/2013; a
X2 =

součet

18 %

celkového

objemu
rizikové
expozice
vypočteného v souladu s čl. 92 odst.
3 nařízení (EU) č. 575/2013 a výše
požadavku
kombinovaných
kapitálových rezerv.
Pokud u subjektů řešících krizi, na
které se vztahuje čl. 45c odst. 5,
vede uplatnění prvního pododstavce
tohoto odstavce k požadavku, který
převyšuje 27 % celkového objemu
rizikové expozice, sníží orgán
příslušný k řešení krize u dotčeného
subjektu
řešícího
krizi
část
požadavku uvedeného v článku 45e,
která
má
být
splněna
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých nástrojů
nebo závazků uvedených v odstavci
3 tohoto článku, na částku rovnající
se 27 % celkového objemu rizikové
expozice, pokud orgán příslušný k
řešení krize dospěl v hodnocení k
závěru, že:
a)
přístup
k
mechanismu
financování k řešení krizí není
v plánu řešení krize uvažován jako
způsob vyřešení krize daného

subjektu řešícího krizi a
b) neplatí-li písmeno a), požadavek
uvedený v článku 45e umožňuje
danému subjektu řešícímu krizi
splnit případně požadavky uvedené
v čl. 44 odst. 5 nebo 8.
Orgán příslušný k řešení krize při
hodnocení uvedeném v druhém
pododstavci
rovněž
přihlédne
k riziku nepřiměřeného dopadu
na model podnikání dotčeného
subjektu řešícího krizi.
V případě subjektů řešících krizi, na
něž se vztahuje čl. 45c odst. 6, se
druhý pododstavec tohoto odstavce
nepoužije.
6) …
Kapitál subjektu řešícího krizi
použitý ke splnění požadavku
kombinovaných kapitálových rezerv
je způsobilý ke splnění požadavků
uvedených v odstavcích 4, 5 a 7.
§ 128c odst. (2) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 1 32019L0879
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v žádosti České národní bance splnění

Čl. 45b odst. 4 první 4. Aniž je dotčen minimální
požadavek podle čl. 45c odst. 5 nebo
pododstavec

podmínek uvedených v čl. 72b odst. 3
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, může Česká národní
banka této osobě povolit, aby plnila
požadavek na podřízenost ve výši nižší než
8 % jejího kapitálu a závazků, nejméně
však ve výši vypočtené podle vzorce
uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

čl. 45d odst. 1 písm. a), orgány
příslušné k řešení krize zajistí, že
subjekty řešící krizi, které jsou GSVI nebo subjekty řešícími krizi, na
které se vztahuje čl. 45c odst. 5 nebo
6, splní část požadavku uvedeného v
článku 45e ve výši 8 % celkových
závazků
včetně
kapitálu
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých nástrojů
nebo závazků uvedených v odstavci
3 tohoto článku. Orgán příslušný
k řešení krize může povolit, aby
subjekty řešící krizi, které jsou GSVI nebo subjekty řešícími krizi, na
které se vztahuje čl. 45c odst. 5 nebo
6, splnily úroveň nižší než 8 %
celkových závazků včetně kapitálu,
ale vyšší, než je částka vypočtená
podle vzorce (1-X1/X2) x8 %
celkových závazků včetně kapitálu,
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých nástrojů
nebo závazků uvedených v odstavci
3 tohoto článku, pokud jsou splněny
všechny podmínky stanovené v čl.
72b
odst. 3
nařízení
(EU)
č. 575/2013, kde s ohledem na

možné snížení podle čl. 72b odst. 3
nařízení (EU) č. 575/2013:
X1 = 3,5 % celkového objemu
rizikové expozice vypočteného v
souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení
(EU) č. 575/2013; a
X2 = součet 18 % celkového
objemu
rizikové
expozice
vypočteného v souladu s čl. 92 odst.
3 nařízení (EU) č. 575/2013 a výše
požadavku
kombinovaných
kapitálových rezerv.
§ 128c odst. (3) Nepostupuje-li Česká národní banka 32019L0879
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podle odstavce 4 a převyšuje-li požadavek
podle odstavce 1 nebo 2 hodnotu 27 %
celkového objemu rizikové expozice
významné osoby podléhající řešení krize
podle odstavce 6 písm. a), Česká národní
banka zváží dopad takové výše požadavku
na obchodní model dotčené významné
osoby podléhající řešení krize a sníží
požadavek na hodnotu 27 %, pokud
a) plán řešení krize nepředpokládá použití
prostředků Fondu pro řešení krize, nebo
b) výši kapitálu a způsobilých závazků

Čl. 45b odst. 4 druhý 4. …
a třetí pododstavec
Pokud u subjektů řešících krizi, na
které se vztahuje čl. 45c odst. 5,
vede uplatnění prvního pododstavce
tohoto odstavce k požadavku, který
převyšuje 27 % celkového objemu
rizikové expozice, sníží orgán
příslušný k řešení krize u dotčeného
subjektu
řešícího
krizi
část
požadavku uvedeného v článku 45e,
která
má
být
splněna
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých nástrojů

udržovanou
ve
výši
odpovídající
minimálnímu požadavku považuje Česká
národní banka za dostatečnou k zajištění
splnění podmínek pro použití prostředků
Fondu pro řešení krize stanovených v §
125 odst. 1 nebo 2.

nebo závazků uvedených v odstavci
3 tohoto článku, na částku rovnající
se 27 % celkového objemu rizikové
expozice, pokud orgán příslušný k
řešení krize dospěl v hodnocení k
závěru, že:
a)
přístup
k
mechanismu
financování k řešení krizí není v
plánu řešení krize uvažován jako
způsob vyřešení krize daného
subjektu řešícího krizi a
b) neplatí-li písmeno a), požadavek
uvedený v článku 45e umožňuje
danému subjektu řešícímu krizi
splnit případně požadavky uvedené
v čl. 44 odst. 5 nebo 8.
Orgán příslušný k řešení krize při
hodnocení uvedeném v druhém
pododstavci
rovněž
přihlédne
k riziku nepřiměřeného dopadu
na model podnikání dotčeného
subjektu řešícího krizi.

§ 128c odst. (4)
Česká
národní
banka
může 32019L0879
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rozhodnout, že osoba uvedená v odstavci 1
plní požadavek na podřízenost, který
nesmí být vyšší než vyšší z hodnot

Čl. 45b odst. 8

8. Orgány příslušné k řešení krize
mohou vykonávat pravomoc podle
odstavce 7 tohoto článku ve vztahu
k subjektům řešícím krizi, které jsou

rovnající se 8% kapitálu a závazků a
částky vypočtené podle § 128b odst. 3
písm. b), pokud
a) při posouzení způsobilosti k řešení krize
byly
zjištěny
podstatné
překážky
způsobilosti k řešení krize a osoba
uvedená v odstavci 1 ve stanovené lhůtě
neprovedla opatření k jejich odstranění
uložená Českou národní bankou podle §
23 až 26,
b) při posouzení způsobilosti k řešení
krize byly zjištěny podstatné překážky
způsobilosti k řešení krize, které nelze
odstranit postupem podle § 23 až 26, a
rozhodnutí,
že
část
minimálního
požadavku musí osoba uvedená v odstavci
1
plnit
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých závazků nebo
závazků vydaných ovládanou osobou
podle § 128a, by vedlo k částečnému nebo
úplnému odstranění těchto překážek,
c) Česká národní banka považuje
proveditelnost
a
věrohodnost
upřednostňované strategie řešení krize za
nedostatečnou s ohledem na velikost,
propojení s jinými osobami, povahu,
rizikovost a složitost vykonávaných

G-SVI nebo subjekty, na které se
vztahuje čl. 45c odst. 5 nebo 6, a jež
splňují
jednu
z
podmínek
stanovených v druhém pododstavci
tohoto odstavce, až vůči 30 % z
celkového počtu všech subjektů
řešících krizi, které jsou G-SVI nebo
subjekty, na které se vztahuje čl. 45c
odst. 5 nebo 6, pro které orgán
příslušný k řešení krize určí
požadavek uvedený v článku 45e.
Orgány příslušné k řešení krize
posoudí uvedené podmínky takto:
a) při předcházejícím posouzení
způsobilosti k řešení krize byly
zjištěny podstatné překážky této
způsobilosti a buď:
i) v harmonogramu požadovaném
orgánem příslušným k řešení krize
nebylo po uplatnění opatření
uvedených v čl. 17 odst. 5 přijato
žádné nápravné opatření, nebo
ii) zjištěnou podstatnou překážku
nelze odstranit uplatněním žádného
z opatření uvedených v čl. 17 odst. 5
a výkon pravomoci podle odstavce 7
tohoto článku by částečně nebo

činností, právní povahu a vlastnickou
strukturu osoby uvedené v odstavci 1 nebo
d) osoba podle odstavce 1 patří s ohledem
na výši požadavku na kapitál uloženého jí
v návaznosti na výsledky přezkumu a
vyhodnocování nebo prostřednictvím
opatření k nápravě podle jiného právního
předpisu6) mezi 20 % nejrizikovějších
institucí, pro které Česká národní banka
stanoví minimální požadavek nebo vnitřní
minimální požadavek; počet institucí,
které patří mezi 20 % nejrizikovějších
institucí, se zaokrouhlí nahoru na nejbližší
celé číslo.

úplně vyvážil nepříznivý dopad této
podstatné překážky na způsobilost k
řešení krize,
b) orgán příslušný k řešení krize se
domnívá, že proveditelnost a
důvěryhodnost
upřednostňované
strategie řešení krize subjektu
řešícího krizi je omezená, s ohledem
na velikost subjektu a jeho
propojenost s jinými subjekty, na
povahu, rozsah, rizika a složitost
jeho činností a na jeho právní status
a vlastnickou strukturu, nebo
c) požadavek uvedený v článku
104a směrnice 2013/36/EU odráží
skutečnost, že subjekt řešící krizi,
který je G-SVI nebo subjektem, na
který se vztahuje čl. 45c odst. 5
nebo 6 této směrnice, je mezi 20 %
nejrizikovějších institucí, pro které
orgán příslušný k řešení krize určí
požadavek uvedený v čl. 45 odst. 1
této směrnice.
Pro účely procentní hodnoty
uvedené v prvním a druhém
pododstavci
zaokrouhlí
orgán
příslušný k řešení krize číslo

vyplývající z příslušného výpočtu na
nejbližší celé číslo.
§ 128c odst. (5) Osoba uvedená v odstavci 1 může 32019L0879
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k plnění části minimálního požadavku
podle odstavce 4 využít i kmenový kapitál
tier 1, který udržuje pro splnění
kombinované kapitálové rezervy.

Čl. 45b odst. 6 druhý 6. …
pododstavec
Kapitál subjektu řešícího krizi
použitý ke splnění požadavku
kombinovaných kapitálových rezerv
je způsobilý ke splnění požadavků
uvedených v odstavcích 4, 5 a 7.

§ 128c odst. (6) Významnou osobou podléhající řešení 32019L0879
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krize se pro účely tohoto zákona rozumí
osoba podléhající řešení krize, která není
globálně systémově významnou institucí
ani členem skupiny, která je globálně
systémově významnou institucí, a

Čl. 45c odst. 5 a 6

a) je součástí skupiny podléhající řešení
krize s celkovou výší aktiv odpovídající
částce nejméně 100 000 000 000 EUR nebo
b) byla jako významná osoba podléhající
řešení krize určena rozhodnutím České
národní banky z důvodu, že by v případě
svého selhání mohla s přiměřenou
pravděpodobností představovat systémové
riziko; při určení osoby jako významné
osoby podléhající řešení krize Česká
národní banka přihlédne k
1. převaze vkladů a absenci dluhových

5. Pokud jde o subjekty řešící krizi,
na které se nevztahuje článek 92a
nařízení (EU) č. 575/2013 a které
jsou součástí skupiny řešící krizi,
jejíž celková aktiva převyšují 100
miliard EUR, rovná se výše
požadavku uvedeného v odstavci 3
tohoto článku přinejmenším:
a) 13,5 % při výpočtu v souladu s čl.
45 odst. 2 písm. a) a
b) 5 % při výpočtu v souladu s čl. 45
odst. 2 písm. b).
Odchylně od článku 45b subjekty
řešící krizi uvedené v prvním
pododstavci tohoto odstavce splní
výši požadavku uvedenou v prvním
pododstavci tohoto odstavce, která
se rovná 13,5 % při výpočtu v

nástrojů
v rámci
financování,

jejího

modelu

2. rozsahu, v jakém je přístup
k obchodování se způsobilými závazky na
kapitálovém trhu omezen, a
3. rozsahu, v jakém dotčená osoba plní
minimální požadavek prostřednictvím
kmenového kapitálu tier 1.

souladu s čl. 45 odst. 2 písm. a), a
5 % při výpočtu v souladu s čl. 45
odst. 2 písm. b), prostřednictvím
kapitálu, podřízených způsobilých
nástrojů nebo závazků uvedených v
čl. 45b odst. 3 této směrnice.
6. Orgán příslušný k řešení krize
může po konzultaci s příslušným
orgánem rozhodnout, že uplatní
požadavky stanovené v odstavci 5
tohoto článku vůči subjektu řešícímu
krizi, na který se nevztahuje článek
92a nařízení (EU) č. 575/2013 a
který je součástí skupiny řešící krizi
s celkovými aktivy nižšími než 100
miliard EUR a u kterého orgán
příslušný k řešení krize vyhodnotil,
že
by
s
přiměřenou
pravděpodobností mohl v případě
selhání představovat systémové
riziko.
Při přijímání rozhodnutí uvedeného
v prvním pododstavci tohoto
odstavce orgán příslušný k řešení
krize zohlední:
a) převahu vkladů a
dluhových nástrojů v

absenci
modelu

financování;
b) rozsah, v jakém je omezen přístup
na kapitálové trhy se způsobilými
závazky;
c) rozsah, v jakém subjekt řešící
krizi závisí na kmenovém kapitálu
tier 1 při plnění požadavku
uvedeného v článku 45e.
Neexistencí
rozhodnutí
podle
prvního
pododstavce
tohoto
odstavce není dotčeno jakékoli
rozhodnutí podle čl. 45b odst. 5.
§ 128d odst. (1) Při přijímání rozhodnutí podle § 128b 32019L0879
1
odst. 1 a § 128c odst. 4 Česká národní
banka zohlední
a) hloubku trhu pro nástroje kmenového
kapitálu tier 1, odepisovatelné kapitálové
nástroje a podřízené způsobilé závazky
osoby podléhající řešení krize, způsob
stanovení ceny těchto nástrojů a dobu
potřebnou
k provedení
operací
nezbytných
ke
splnění
povinností
uložených rozhodnutím,
b)
celkovou
hodnotu
podřízených
způsobilých
závazků
se
zbývající
splatností kratší než 1 rok ke dni

Čl. 45b odst. 9

9. Po konzultaci příslušného orgánu
přijme orgán příslušný k řešení krize
rozhodnutí podle odstavců 5 nebo 7.
Při přijímání uvedených rozhodnutí
orgán příslušný k řešení krize
rovněž zohlední:
a) hloubku trhu pro kapitálové
nástroje a podřízené způsobilé
nástroje subjektu řešícího krizi,
stanovování ceny takových nástrojů,
pokud existují, a dobu potřebnou k
provedení operací nezbytných pro
dosažení souladu s uvedeným

rozhodnutí,
c) dostupnost a výši
způsobilých závazků,

rozhodnutím;
nepodřízených

d) skutečnost, zda výše závazků
splňujících výjimku podle § 122 a
závazků, které mají být vyloučené z
odpisu nebo konverze podle § 123 a
kterým podle insolvenčního zákona
odpovídá pohledávka stejného nebo
pozdějšího
pořadí
jako
nejdříve
uspokojovaným
pohledávkám
odpovídajícím způsobilým závazkům, je
ve srovnání s kapitálem a způsobilými
závazky osoby podléhající řešení krize
významná,
e) obchodní model, model financování,
rizikový profil a stabilitu osoby
podléhající řešení krize a její přínos pro
hospodářství a
f)
dopad
nákladů
případné
restrukturalizace osoby podléhající řešení
krize na její rekapitalizaci.

b) hodnotu nástrojů způsobilých
závazků
splňujících
všechny
podmínky uvedené v článku 72a
nařízení (EU) č. 575/2013 se
zbytkovou splatností kratší než
jeden rok k datu rozhodnutí za
účelem provedení kvantitativních
úprav požadavků uvedených v
odstavcích 5 a 7 tohoto článku;
c) dostupnost a hodnotu nástrojů,
které splňující všechny podmínky
uvedené v článku 72a nařízení (EU)
č. 575/2013 s výjimkou čl. 72b odst.
2 písm. d) uvedeného nařízení;
d) skutečnost, zda závazky, které
jsou vyloučeny z uplatňování
pravomocí k odpisu nebo konverzi v
souladu s čl. 44 odst. 2 nebo 3 a v
běžném úpadkovém řízení řazeny na
stejnou pozici jako nejvýše řazené
způsobilé závazky nebo se řadí pod
ně, dosahují významné hodnoty ve
srovnání s kapitálem a způsobilými
závazky subjektu řešícího krizi.
Pokud
hodnota
vyloučených
závazků nepřesahuje 5 % výše

kapitálu a způsobilých závazků
subjektu
řešícího
krizi,
tato
vyloučená hodnota se nepovažuje za
významnou.
Nad
uvedenou
prahovou
hodnotou
posoudí
významnost vyloučených závazků
orgány příslušné k řešení krize;
e)
model
podnikání,
model
financování a rizikový profil
subjektu řešícího krizi, jakož i jeho
stabilitu a schopnost přispívat k
hospodářství, a
f) dopad nákladů spojených s
případnou
restrukturalizací
na
rekapitalizaci subjektu řešícího krizi.
§ 128d odst. (2) Za významnou výši podle odstavce 1 32019L0879
2
písm. d) se považuje, pokud výše závazků
splňujících výjimku podle § 122 a
vyloučených závazků přesahuje 5 % výše
kapitálu a způsobilých závazků osoby
podléhající řešení krize. Česká národní
banka vždy posoudí významnost výše nad
tuto hodnotu.

Čl. 45b odst. 9 písm. 9. …
d)
d) skutečnost, zda závazky, které
jsou vyloučeny z uplatňování
pravomocí k odpisu nebo konverzi v
souladu s čl. 44 odst. 2 nebo 3 a v
běžném úpadkovém řízení řazeny na
stejnou pozici jako nejvýše řazené
způsobilé závazky nebo se řadí pod
ně, dosahují významné hodnoty ve
srovnání s kapitálem a způsobilými
závazky subjektu řešícího krizi.

Pokud
hodnota
vyloučených
závazků nepřesahuje 5 % výše
kapitálu a způsobilých závazků
subjektu
řešícího
krizi,
tato
vyloučená hodnota se nepovažuje za
významnou.
Nad
uvedenou
prahovou
hodnotou
posoudí
významnost vyloučených závazků
orgány příslušné k řešení krize;
§ 128d odst. (3) Při zahrnutí závazků vyplývajících z 32019L0879
3
derivátů do kapitálu a závazků osoby
podléhající řešení krize za účelem
stanovení požadavku na podřízenost se
zohlední právo protistrany provést
započtení nebo závěrečné vyrovnání.

Čl. 45b odst. 6 první 6. Pro účely odstavců 4, 5 a 7 se
derivátové závazky zahrnují do
pododstavec
celkových závazků na základě toho,
že se plně uznávají práva protistrany
na započtení.

§ 129 odst. (1) Česká národní banka určí postupem 32019L0879
1
podle § 132a osobě podléhající řešení
krize, která je členem evropské finanční
skupiny, minimální požadavek vyjádřený
podle § 127a odst. 1 písm. a) jako součet
částky

Čl. 45c odst. 3 první 3. Pokud jde o subjekty řešící krizi,
pododstavec písm. a) částka uvedená v odst. 2 prvním
pododstavci činí:

a) pro úhradu ztráty osoby podléhající
řešení krize, která odpovídá požadavku na
kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. c)
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 na konsolidovaném
základě na úrovni skupiny pro řešení

a) pro účely výpočtu požadavku
uvedeného v čl. 45 odst. 1, v
souladu s čl. 45 odst. 2 písm. a),
součet:
i) objemu ztrát subjektu řešícího
krizi na konsolidované úrovni
skupiny řešící krizi, které mají být
absorbovány při řešení krize,

krize a požadavku na kapitál na
konsolidovaném základě na úrovni
skupiny pro řešení krize uloženého osobě
podléhající řešení krize v návaznosti na
výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo
prostřednictvím opatření k nápravě podle
jiného právního předpisu6), a
b) k rekapitalizaci, která umožní osobě
podléhající řešení krize, aby po uplatnění
opatření k řešení krize, které provádí
upřednostňovanou strategii řešení krize,
plnila na konsolidovaném základě na
úrovni skupiny pro řešení krize
požadavek na kapitál podle čl. 92
odst. 1 písm. c)
nařízení
Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
a současně požadavek na kapitál na
konsolidovaném základě na úrovni
skupiny pro řešení krize uložený osobě
podléhající řešení krize v návaznosti na
výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo
prostřednictvím opatření k nápravě podle
jiného právního předpisu6).
§ 129 odst. (2) Česká národní banka určí postupem 32019L0879
2
podle § 132a osobě podléhající řešení
krize, která je členem evropské finanční
skupiny, minimální požadavek podle §

odpovídajícího
požadavkům
uvedeným v čl. 92 odst. 1 písm. c)
nařízení (EU) č. 575/2013 a článku
104a směrnice 2013/36/EU; a
ii) rekapitalizační částky, která
skupině řešící krizi vycházející z
řešení krize umožňuje, aby obnovila
soulad s požadavkem na celkový
kapitálový poměr uvedeným v čl. 92
odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č.
575/2013 a s požadavkem článku
104a směrnice 2013/36/EU na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi po provedení upřednostňované
strategie k řešení krize, a
…

Čl. 45c odst. 3 první 3. Pokud jde o subjekty řešící krizi,
pododstavec písm. b) částka uvedená v odst. 2 prvním
pododstavci činí:
…

127a odst. 1 písm. b) jako součet částky
a) pro úhradu ztráty osoby podléhající
řešení krize, která odpovídá požadavku na
pákový poměr podle čl. 92 odst. 1 písm. d)
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 na konsolidovaném
základě na úrovni skupiny podléhající
řešení krize, a
b) k rekapitalizaci umožňující osobě
podléhající řešení krize, aby po přijetí
opatření k řešení krize, které provádí
upřednostňovanou strategii řešení krize,
plnila na konsolidovaném základě na
úrovni skupiny pro řešení krize
požadavek na pákový poměr podle čl. 92
odst. 1 písm. d) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

§ 129 odst. (3) Při určování minimálního požadavku 32019L0879
3
podle odstavce 2 Česká národní banka
zohlední podmínky uvedené v § 125 odst.
1 a 2 a § 158 odst. 1 písm. d).

b) pro účely výpočtu požadavku
uvedeného v čl. 45 odst. 1, v
souladu s čl. 45 odst. 2 písm. b),
součet:
i) objemu ztrát, které mají být
absorbovány při řešení krize,
odpovídajícího
požadavku
na
pákový poměr pro subjekt řešící
krizi podle čl. 92 odst. 1 písm. d)
nařízení (EU) č. 575/2013 na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi, a
ii) rekapitalizační částky, která
skupině řešící krizi vycházející z
řešení krize umožňuje, aby obnovila
soulad s požadavkem na pákový
poměr uvedeným v čl. 92 odst. 1
písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013
na konsolidované úrovni skupiny
řešící
krizi
po
provedení
upřednostňované strategie k řešení
krize.
Čl. 45c odst. 3 čtvrtý 3. …
pododstavec
Při stanovování individuálního
požadavku
podle
prvního
pododstavce písm. b) tohoto

odstavce zohlední orgán příslušný k
řešení krize požadavky uvedené v čl.
37 odst. 10 a čl. 44 odst. 5 a 8.
§ 129 odst. (4) Při určování částky k rekapitalizaci 32019L0879
4
podle odstavců 1 a 2 Česká národní banka
použije poslední vykázané hodnoty
celkového objemu rizikové expozice a
příslušné celkové míry expozic, které
upraví s ohledem na změny vyplývající z
opatření k řešení krize předvídaného
v plánu řešení krize.

Čl. 45c odst. 3 pátý 3. …
pododstavec
Při stanovování rekapitalizačních
částek uvedených v předcházejících
pododstavcích
orgán
příslušný
k řešení krize:
a) využije nejnovější vykázané
hodnoty příslušného celkového
objemu rizikové expozice nebo
příslušné celkové míry expozic
upravené s ohledem na jakékoli
změny vyplývající z opatření k
řešení krize stanovených v plánu
řešení krize a
b) po konzultaci s příslušným
orgánem upraví částku odpovídající
stávajícímu požadavku obsaženému
v článku 104a směrnice 2013/36/EU
směrem dolů nebo nahoru, aby určil
požadavek, který se má uplatnit na
subjekt řešící krizi po provedení
upřednostňované strategie řešení
krize.

§ 129 odst. (5) Při určování částky k rekapitalizaci 32019L0879
5
podle odstavců 1 a 2 Česká národní banka
s ohledem na očekávaný dopad opatření k
řešení krize, které je předvídané v plánu
řešení krize, upraví požadavek na kapitál,
který osoba podléhající řešení krize bude
udržovat v návaznosti na výsledky
přezkumu a vyhodnocování nebo na
základě opatření k nápravě podle jiného
právního předpisu6).

Čl. 45c odst. 3 pátý 3. …
pododstavec
Při stanovování rekapitalizačních
částek uvedených v předcházejících
pododstavcích
orgán
příslušný
k řešení krize:
a) využije nejnovější vykázané
hodnoty příslušného celkového
objemu rizikové expozice nebo
příslušné celkové míry expozic
upravené s ohledem na jakékoli
změny vyplývající z opatření k
řešení krize stanovených v plánu
řešení krize a
b) po konzultaci s příslušným
orgánem upraví částku odpovídající
stávajícímu požadavku obsaženému
v článku 104a směrnice 2013/36/EU
směrem dolů nebo nahoru, aby určil
požadavek, který se má uplatnit na
subjekt řešící krizi po provedení
upřednostňované strategie řešení
krize.

§ 129 odst. (6) Není-li osoba podléhající řešení krize 32019L0879
6
povinna plnit požadavek na kapitál na
konsolidovaném základě na úrovni
skupiny pro řešení krize uložený v

Čl. 45c odst. 3
Čl. 45c odst. 4

3. Pokud jde o subjekty řešící krizi,
částka uvedená v odst. 2 prvním
pododstavci činí:
a) pro účely výpočtu požadavku

návaznosti na výsledky přezkumu a
vyhodnocování nebo prostřednictvím
opatření k nápravě podle jiného právního
předpisu6), Česká národní banka určí
minimální požadavek podle odstavce 1
podle pravidel stanovených přímo
použitelným předpisem Evropské unie,
kterým se provádí čl. 45c směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
2014/59/EU.

uvedeného
v čl. 45
odst. 1,
v souladu s čl. 45 odst. 2 písm. a),
součet:
i) objemu ztrát subjektu řešícího
krizi na konsolidované úrovni
skupiny řešící krizi, které mají být
absorbovány při řešení krize,
odpovídajícího
požadavkům
uvedeným v čl. 92 odst. 1 písm. c)
nařízení (EU) č. 575/2013 a článku
104a směrnice 2013/36/EU; a
ii) rekapitalizační částky, která
skupině řešící krizi vycházející z
řešení krize umožňuje, aby obnovila
soulad s požadavkem na celkový
kapitálový poměr uvedeným v čl. 92
odst. 1 písm. c) nařízení (EU)
č. 575/2013 a s požadavkem článku
104a směrnice 2013/36/EU na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi po provedení upřednostňované
strategie k řešení krize, a
b) pro účely výpočtu požadavku
uvedeného
v čl. 45
odst. 1,
v souladu s čl. 45 odst. 2 písm. b),
součet:
i) objemu ztrát, které mají být

absorbovány při řešení krize,
odpovídajícího
požadavku
na
pákový poměr pro subjekt řešící
krizi podle čl. 92 odst. 1 písm. d)
nařízení (EU) č. 575/2013 na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi, a
ii) rekapitalizační částky, která
skupině řešící krizi vycházející z
řešení krize umožňuje, aby obnovila
soulad s požadavkem na pákový
poměr uvedeným v čl. 92 odst. 1
písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013
na konsolidované úrovni skupiny
řešící
krizi
po
provedení
upřednostňované strategie k řešení
krize.
Pro účely čl. 45 odst. 2 písm. a) je
požadavek uvedený v čl. 45 odst. 1
vyjádřen v procentech jako hodnota
vypočítaná v souladu s prvním
pododstavcem písm. a) tohoto
odstavce děleno celkovým objemem
rizikové expozice.
Pro účely čl. 45 odst. 2 písm. b) je
požadavek uvedený v čl. 45 odst. 1
vyjádřen v procentech jako hodnota

vypočítaná v souladu s prvním
pododstavcem písm. b) tohoto
odstavce děleno celkovou mírou
expozic.
Při stanovování individuálního
požadavku
podle
prvního
pododstavce písm. b) tohoto
odstavce zohlední orgán příslušný k
řešení krize požadavky uvedené v čl.
37 odst. 10 a čl. 44 odst. 5 a 8.
Při stanovování rekapitalizačních
částek uvedených v předcházejících
pododstavcích
orgán
příslušný
k řešení krize:
a) využije nejnovější vykázané
hodnoty příslušného celkového
objemu rizikové expozice nebo
příslušné celkové míry expozic
upravené s ohledem na jakékoli
změny vyplývající z opatření k
řešení krize stanovených v plánu
řešení krize a
b) po konzultaci s příslušným
orgánem upraví částku odpovídající
stávajícímu požadavku obsaženému
v článku 104a směrnice 2013/36/EU
směrem dolů nebo nahoru, aby určil

požadavek, který se má uplatnit na
subjekt řešící krizi po provedení
upřednostňované strategie řešení
krize.
Orgán příslušný k řešení krize má
možnost zvýšit požadavek uvedený
v prvním pododstavci písm. a) bodě
i) o vhodnou částku nezbytnou k
zajištění toho, aby si subjekt po
vyřešení krize na náležitou dobu
nepřesahující jeden rok mohl udržet
dostatečnou důvěru trhu.
Použije-li se šestý pododstavec
tohoto odstavce, rovná se částka
v něm
uvedená
požadavku
kombinovaných
kapitálových
rezerv, který se má použít po
uplatnění nástrojů k řešení krize,
sníženému o částku uvedenou v čl.
128 bodě 6 písm. a) směrnice
2013/36/EU.
Částka
uvedená
v
šestém
pododstavci tohoto odstavce se
upraví směrem dolů, pokud orgán
příslušný
k řešení
krize
po
konzultaci s příslušným orgánem
rozhodne, že by bylo proveditelné a

důvěryhodné, aby po provedení
strategie řešení krize k udržení
důvěry trhu a zajištění dalšího
poskytování
zásadních
hospodářských funkcí instituce
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) a d) a jejího přístupu
k financování
bez
využití
mimořádné
veřejné
finanční
podpory
kromě
příspěvků
z mechanismů financování k řešení
krizí v souladu s čl. 44 odst. 5 a 8 a
čl. 101 odst. 2 postačovala nižší
částka. Uvedená částka se upraví
směrem nahoru, pokud orgán
příslušný
k řešení
krize
po
konzultaci s příslušným orgánem
rozhodne, že k udržení důvěry trhu a
zajištění
dalšího
poskytování
zásadních hospodářských funkcí
instituce nebo subjektu uvedeného
v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) i
jejich přístupu k financování bez
využití mimořádné veřejné finanční
podpory
kromě
příspěvků
z
mechanismů financování k řešení
krizí v souladu s čl. 44 odst. 5 a 8 a
čl. 101 odst. 2 je po náležitou dobu

nepřesahující jeden rok nezbytná
vyšší částka.
4. EBA
vypracuje
návrhy
regulačních technických norem
upřesňujících metodiku používanou
orgány příslušnými k řešení krize k
odhadu
požadavku
uvedeného
v článku 104a směrnice 2013/36/EU
a
požadavku
kombinovaných
kapitálových rezerv, týkajících se
subjektů
řešících
krizi
na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi v případech, kdy se na skupinu
řešící krizi tyto požadavky podle
uvedené směrnice nevztahují.
EBA
předloží
tyto
návrhy
regulačních technických norem
Komisi do 28. prosince 2019.
Na Komisi je přenesena pravomoc
přijímat regulační technické normy
uvedené v prvním pododstavci
tohoto odstavce v souladu s články
10
až
14
nařízení
(EU)
č. 1093/2010.
§ 129 odst. (7) Při určování minimálního požadavku 32019L0879
7
Česká národní banka zohlední, zda se

Čl. 45e odst. 2

2. Orgán příslušný pro řešení krize
určí požadavek uvedený v čl. 45

selhání ovládaných osob se sídlem na
území jiného než členského státu má podle
skupinového plánu řešení krize řešit
odděleně.

§ 129a odst. (1) Česká národní banka určí instituci se 32019L0879
1
sídlem na území České republiky, která
není členem evropské finanční skupiny,
minimální požadavek podle § 127a odst. 1
písm. a) jako součet částky
a) pro úhradu ztráty instituce, která
odpovídá požadavku na kapitál podle
čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
a požadavku na kapitál uloženého
instituci v návaznosti na výsledky
přezkumu
a vyhodnocování
nebo
prostřednictvím opatření k nápravě podle
jiného právního předpisu6), a
b) k rekapitalizaci, která umožní instituci,
aby po uplatnění opatření k řešení krize,
které provádí upřednostňovanou strategii
řešení krize, plnila požadavek na kapitál
podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení

odst. 1 pro subjekt řešící krizi na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi v souladu s článkem 45h na
základě požadavků stanovených v
článcích 45b až 45d a na základě
toho, zda se krize dceřiných podniků
skupiny ze třetích zemí má podle
plánu řešení krize řešit odděleně.
Čl. 45c odst. 3 první 3. Pokud jde o subjekty řešící krizi,
pododstavec písm. a) částka uvedená v odst. 2 prvním
pododstavci činí:
a) pro účely výpočtu požadavku
uvedeného v čl. 45 odst. 1, v
souladu s čl. 45 odst. 2 písm. a),
součet:
i) objemu ztrát subjektu řešícího
krizi na konsolidované úrovni
skupiny řešící krizi, které mají být
absorbovány při řešení krize,
odpovídajícího
požadavkům
uvedeným v čl. 92 odst. 1 písm. c)
nařízení (EU) č. 575/2013 a článku
104a směrnice 2013/36/EU; a
ii) rekapitalizační částky, která
skupině řešící krizi vycházející z
řešení krize umožňuje, aby obnovila

Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013 a současně požadavek na
kapitál uložený instituci v návaznosti na
výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo
prostřednictvím opatření k nápravě podle
jiného právního předpisu6).

soulad s požadavkem na celkový
kapitálový poměr uvedeným v čl. 92
odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č.
575/2013 a s požadavkem článku
104a směrnice 2013/36/EU na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi po provedení upřednostňované
strategie k řešení krize, a
…

§ 129a odst. (2) Česká národní banka určí instituci se 32019L0879
2
sídlem na území České republiky, která
není členem evropské finanční skupiny,
minimální požadavek podle §127a odst. 1
písm. b) jako součet částky
a) pro úhradu ztráty instituce, která
odpovídá požadavku na pákový poměr
podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013, a
b) k rekapitalizaci umožňující instituci,
aby po uplatnění opatření k řešení krize,
které provádí upřednostňovanou strategii
řešení krize, plnila požadavek na pákový
poměr podle čl. 92 odst. 1 písm. d)
nařízení Evropského parlamentu a Rady

Čl. 45c odst. 3 první 3. Pokud jde o subjekty řešící krizi,
pododstavec písm. b) částka uvedená v odst. 2 prvním
pododstavci činí:
b) pro účely výpočtu požadavku
uvedeného v čl. 45 odst. 1, v
souladu s čl. 45 odst. 2 písm. b),
součet:
i) objemu ztrát, které mají být
absorbovány při řešení krize,
odpovídajícího
požadavku
na
pákový poměr pro subjekt řešící
krizi podle čl. 92 odst. 1 písm. d)
nařízení (EU) č. 575/2013 na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi, a
ii)

rekapitalizační

částky,

která

(EU) č. 575/2013.

skupině řešící krizi vycházející z
řešení krize umožňuje, aby obnovila
soulad s požadavkem na pákový
poměr uvedeným v čl. 92 odst. 1
písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013
na konsolidované úrovni skupiny
řešící
krizi
po
provedení
upřednostňované strategie k řešení
krize.

§ 129a odst. (3) Při určování minimálního požadavku 32019L0879
3
podle odstavce 2 písm. b) Česká národní
banka zohlední podmínky uvedené v § 125
odst. 1 a 2 a § 158 odst. 1 písm. d).

Čl. 45c odst. 3 čtvrtý 3. …
pododstavec
Při stanovování individuálního
požadavku
podle
prvního
pododstavce písm. b) tohoto
odstavce zohlední orgán příslušný k
řešení krize požadavky uvedené v čl.
37 odst. 10 a čl. 44 odst. 5 a 8.

§ 129a odst. (4) Ustanovení § 129 odst. 4 a 5 se použije 32019L0879
4
obdobně.

Čl. 45c odst. 3 pátý a 3. …
šestý pododstavec
Při stanovování rekapitalizačních
částek uvedených v předcházejících
pododstavcích
orgán
příslušný
k řešení krize:
a) využije nejnovější vykázané
hodnoty příslušného celkového
objemu rizikové expozice nebo
příslušné celkové míry expozic

upravené s ohledem na jakékoli
změny vyplývající z opatření k
řešení krize stanovených v plánu
řešení krize a
b) po konzultaci s příslušným
orgánem upraví částku odpovídající
stávajícímu požadavku obsaženému
v článku 104a směrnice 2013/36/EU
směrem dolů nebo nahoru, aby určil
požadavek, který se má uplatnit na
subjekt řešící krizi po provedení
upřednostňované strategie řešení
krize.
Orgán příslušný k řešení krize má
možnost zvýšit požadavek uvedený
v prvním pododstavci písm. a) bodě
i) o vhodnou částku nezbytnou k
zajištění toho, aby si subjekt po
vyřešení krize na náležitou dobu
nepřesahující jeden rok mohl udržet
dostatečnou důvěru trhu.
§ 129b odst. (1) Rezervou pro zajištění důvěry se 32019L0879
1
rozumí částka rovnající se hodnotě
kombinované kapitálové rezervy snížené o
hodnotu proticyklické kapitálové rezervy,
kterou by osoba podléhající řešení krize
měla plnit po uplatnění opatření k řešení

Čl. 45c odst. 3 sedmý 3. …
pododstavec
Použije-li se šestý pododstavec
tohoto odstavce, rovná se částka
v něm
uvedená
požadavku
kombinovaných
kapitálových

krize.

§ 129b odst. (2) Česká národní banka může částku 32019L0879
2
k rekapitalizaci podle § 129 odst. 1 písm.
b) a § 129a odst. 1 písm. b) zvýšit o
rezervu pro zajištění důvěry za účelem
zajištění dostatečné důvěry účastníků
finančního trhu po dobu nepřesahující 1
rok v osobu podléhající řešení krize, vůči
které bylo uplatněno opatření pro řešení
krize.

rezerv, který se má použít po
uplatnění nástrojů k řešení krize,
sníženému o částku uvedenou v čl.
128 bodě 6 písm. a) směrnice
2013/36/EU.
Čl. 45c odst. 3 šestý a 3. …
sedmý pododstavec
Orgán příslušný k řešení krize má
možnost zvýšit požadavek uvedený
v prvním pododstavci písm. a) bodě
i) o vhodnou částku nezbytnou k
zajištění toho, aby si subjekt po
vyřešení krize na náležitou dobu
nepřesahující jeden rok mohl udržet
dostatečnou důvěru trhu. rok
nezbytná vyšší částka.
Použije-li se šestý pododstavec
tohoto odstavce, rovná se částka
v něm
uvedená
požadavku
kombinovaných
kapitálových
rezerv, který se má použít po
uplatnění nástrojů k řešení krize,
sníženému o částku uvedenou v čl.
128 bodě 6 písm. a) směrnice
2013/36/EU.

§ 129b odst. (3) Česká národní banka sníží rezervu pro 32019L0879
3
zajištění důvěry, pokud nižší hodnota

Čl. 45c odst. 3 osmý 3. …
pododstavec
Částka

uvedená

v

šestém

proveditelně
a
věrohodně
zajistí
dostatečnou důvěru účastníků finančního
trhu, zachování zásadních činností osoby
podléhající řešení krize a její přístup k
financování bez potřeby poskytnutí
veřejné
podpory,
vyjma
použití
prostředků Fondu pro řešení krize, po
uplatnění opatření k řešení krize.

pododstavci tohoto odstavce se
upraví směrem dolů, pokud orgán
krize
po
příslušný
k řešení
konzultaci s příslušným orgánem
rozhodne, že by bylo proveditelné a
důvěryhodné, aby po provedení
strategie řešení krize k udržení
důvěry trhu a zajištění dalšího
poskytování
zásadních
hospodářských funkcí instituce
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) a d) a jejího přístupu
k financování
bez
využití
mimořádné
veřejné
finanční
podpory
kromě
příspěvků
z mechanismů financování k řešení
krizí v souladu s čl. 44 odst. 5 a 8 a
čl. 101 odst. 2 postačovala nižší
částka. Uvedená částka se upraví
směrem nahoru, pokud orgán
příslušný
k řešení
krize
po
konzultaci s příslušným orgánem
rozhodne, že k udržení důvěry trhu a
zajištění
dalšího
poskytování
zásadních hospodářských funkcí
instituce nebo subjektu uvedeného
v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) i
jejich přístupu k financování bez

využití mimořádné veřejné finanční
podpory
kromě
příspěvků
z
mechanismů financování k řešení
krizí v souladu s čl. 44 odst. 5 a 8 a
čl. 101 odst. 2 je po náležitou dobu
nepřesahující jeden rok nezbytná
vyšší částka.
§ 129b odst. (4) Česká národní banka zvýší rezervu 32019L0879
4
pro
zajištění
důvěry,
pokud
je
nedostatečná k zajištění důvěry účastníků
finančního trhu, zachování zásadních
činností osoby podléhající řešení krize
nebo zachování jejího přístupu k
financování bez potřeby poskytnutí
veřejné
podpory,
vyjma
použití
prostředků Fondu pro řešení krize.

Čl. 45c odst. 3 osmý 3. …
pododstavec
Částka
uvedená
v
šestém
pododstavci tohoto odstavce se
upraví směrem dolů, pokud orgán
příslušný
k řešení
krize
po
konzultaci s příslušným orgánem
rozhodne, že by bylo proveditelné a
důvěryhodné, aby po provedení
strategie řešení krize k udržení
důvěry trhu a zajištění dalšího
poskytování
zásadních
hospodářských funkcí instituce
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) a d) a jejího přístupu
k financování
bez
využití
mimořádné
veřejné
finanční
podpory
kromě
příspěvků
z mechanismů financování k řešení
krizí v souladu s čl. 44 odst. 5 a 8 a
čl. 101 odst. 2 postačovala nižší

částka. Uvedená částka se upraví
směrem nahoru, pokud orgán
krize
po
příslušný
k řešení
konzultaci s příslušným orgánem
rozhodne, že k udržení důvěry trhu a
zajištění
dalšího
poskytování
zásadních hospodářských funkcí
instituce nebo subjektu uvedeného
v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) i
jejich přístupu k financování bez
využití mimořádné veřejné finanční
podpory
kromě
příspěvků
z
mechanismů financování k řešení
krizí v souladu s čl. 44 odst. 5 a 8 a
čl. 101 odst. 2 je po náležitou dobu
nepřesahující jeden rok nezbytná
vyšší částka.
§ 129b odst. (5) Není-li osoba podléhající řešení krize 32019L0879
5
povinna
splňovat
kombinovanou
kapitálovou rezervu na konsolidovaném
základě na úrovni skupiny pro řešení
krize, Česká národní banka určí rezervu
pro zajištění důvěry v souladu s pravidly
stanovenými v přímo použitelném
předpisu Evropské unie, kterým se
provádí čl. 45c směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/59/EU.

Čl. 45c odst. 4 třetí 4. …
pododstavec
Na Komisi je přenesena pravomoc
přijímat regulační technické normy
uvedené v prvním pododstavci
tohoto odstavce v souladu s články
10
až
14
nařízení
(EU)
č. 1093/2010.

§ 129c odst. (1) Minimální požadavek významné osoby 32019L0879
1
podléhající řešení krize nesmí být nižší
než 13,5 % celkového objemu rizikové
expozice určeného podle čl. 92 odst. 3
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 a 5 % celkového objemu
expozice určeného podle čl. 429 a 429a
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013.

Čl. 45c odst. 5 první 5. Pokud jde o subjekty řešící krizi,
na které se nevztahuje článek 92a
pododstavec
nařízení (EU) č. 575/2013 a které
jsou součástí skupiny řešící krizi,
jejíž celková aktiva převyšují 100
miliard EUR, rovná se výše
požadavku uvedeného v odstavci 3
tohoto článku přinejmenším:
a) 13,5 % při výpočtu v souladu s čl.
45 odst. 2 písm. a) a
b) 5 % při výpočtu v souladu s čl. 45
odst. 2 písm. b).

§ 129c odst. (2) Významná osoba podléhající řešení 32019L0879
2
krize plní požadavek na podřízenost ve
výši alespoň 13,5 % celkového objemu
rizikové expozice určeného podle čl. 92
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 575/2013 a alespoň 5 %
celkového objemu expozice určeného
podle čl. 429 a 429a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
Ustanovení § 128b a 128c tím nejsou
dotčena.

Čl. 45c odst. 5 druhý 5. …
pododstavec
Odchylně od článku 45b subjekty
řešící krizi uvedené v prvním
pododstavci tohoto odstavce splní
výši požadavku uvedenou v prvním
pododstavci tohoto odstavce, která
se rovná 13,5 % při výpočtu v
souladu s čl. 45 odst. 2 písm. a), a
5 % při výpočtu v souladu s čl. 45
odst. 2 písm. b), prostřednictvím
kapitálu, podřízených způsobilých
nástrojů nebo závazků uvedených v
čl. 45b odst. 3 této směrnice.

§ 129d odst. (1) Česká národní banka určí osobě 32019L0879
1
podléhající řešení krize, která je globálně
systémově významnou institucí nebo
členem skupiny, která je globálně
systémově významnou institucí, minimální
požadavek odpovídající součtu požadavku
podle čl. 92a a 494 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a
dodatečného minimálního požadavku.

Čl. 45d odst. 1

§ 129d odst. (2) Česká národní banka určí osobě 32019L0879
2
uvedené v odstavci 1 dodatečný minimální
požadavek tak, aby celkový minimální
požadavek splňoval podmínky uvedené v
§ 127a, 127b, 128c a 129 až 129b.

Čl. 45d odst. 3

1. Požadavek podle čl. 45 odst. 1 pro
subjekt řešící krizi, který je G-SVI
nebo součástí G-SVI, zahrnuje:
a) požadavky uvedené v článcích
92a a 494 nařízení (EU) č. 575/2013
a
b) jakýkoli dodatečný požadavek na
kapitál a způsobilé závazky, jejž určí
orgán příslušný k řešení krize
specificky pro tento subjekt v
souladu s odstavcem 3 tohoto
článku.
3. Orgán příslušný k řešení krize
uloží dodatečný požadavek na
kapitál a způsobilé závazky podle
odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b)
pouze:
a) v případě, že požadavek uvedený
v odst. 1 písm. a) nebo v odst. 2
písm. a) tohoto článku není
dostatečný ke splnění podmínek
stanovených v článku 45c, a
b) v rozsahu, který zajišťuje splnění
podmínek stanovených v článku

45c.
§ 130

Za způsobilý závazek pro účely 32019L0879
dodržování
vnitřního
minimálního
požadavku se považuje odepisovatelný
závazek povinné osoby, která není osobou
podléhající řešení krize, pokud
a) je věřitelem z pohledávky odpovídající
odepisovatelnému závazku
1. osoba podléhající řešení krize přímo
nebo
nepřímo
prostřednictvím
jí
ovládaných osob náležejících do stejné
skupiny podléhající řešení krize, nebo
2. stávající společník povinné osoby, který
nenáleží do téže skupiny podléhající řešení
krize, a to pokud výkon odpisu nebo
konverze nemá vliv na ovládání povinné
osoby osobou podléhající řešení krize,
b) splňuje podmínky podle čl. 72a s
výjimkou čl. 72b odst. 2 písm. b), c), k), l)
a m) a čl. 72b odst. 3 až 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013,
c) má v řízení podle insolvenčního zákona
pozdější pořadí než závazky, které
nesplňují podmínku podle písmene a) a

Čl. 45f odst. 2 písm. Požadavek uvedený v čl. 45 odst. 1
pro subjekty uvedené v odstavci 1
a)
tohoto
článku
se
splní
prostřednictvím jedné nebo více z
těchto položek:
a) závazků,
i) které jsou vydány subjektu
řešícímu krizi a zakoupeny tímto
subjektem buď přímo, nebo nepřímo
prostřednictvím jiných subjektů v
téže skupině řešící krizi, které
koupily dané závazky od subjektu,
na který se vztahuje tento článek,
nebo jsou vydány stávajícímu
akcionáři, který není součástí téže
skupiny řešící krizi, nebo jsou tímto
stávajícím akcionářem zakoupeny, a
to pokud výkon pravomoci k odpisu
nebo konverzi v souladu s články 59
až 62 nemá vliv na kontrolu
subjektu řešícího krizi nad daným
dceřiným podnikem;
ii) které splňují kritéria způsobilosti
podle článku 72a nařízení (EU) č.

nejsou způsobilé pro plnění požadavků na
kapitál,
d) odpis nebo konverze takového
odepisovatelného závazku je v souladu se
strategií řešení krize dané skupiny
podléhající řešení krize a zejména
neovlivní ovládání povinné osoby osobou
podléhající řešení krize,
e) nabytí způsobilého závazku není přímo
ani nepřímo financováno povinnou
osobou,
f) smluvní dokumentace ani jiná
ustanovení, kterými se závazek řídí,
výslovně ani implicitně neuvádí, že by
závazek mohl být povinnou osobou
předčasně vypovězen, umořen, splacen
nebo zpětně odkoupen, vyjma případů
prohlášení úpadku povinné osoby nebo
jejího vstupu do likvidace, a povinná
osoba to ani jinak neuvádí nebo
nenaznačuje,
g) smluvní dokumentace ani jiná
ustanovení, kterými se závazek řídí,
nedávají věřiteli právo na urychlení
splacení výnosů nebo jistiny závazku,
vyjma případů prohlášení úpadku
povinné osoby nebo jejího vstupu do

575/2013 s výjimkou čl. 72b odst. 2
písm. b), c), k), l) a m) a odst. 3 až 5
uvedeného nařízení;
iii) které se v běžném úpadkovém
řízení řadí pod závazky, které
nesplňují podmínku uvedenou v
bodě i) a nejsou způsobilé pro
kapitálové požadavky;
iv) které podléhají pravomocím k
odpisu nebo konverzi v souladu s
články 59 až 62 způsobem, který je
v souladu se strategií řešení krize
dané skupiny řešící krizi, zejména
tím, že nemají vliv na kontrolu
subjektu řešícího krizi nad daným
dceřiným podnikem;
v) jejichž nabytí není přímo ani
nepřímo financováno subjektem, na
který se vztahuje tento článek;
vi) u kterých ustanovení, jimiž se
řídí, výslovně ani implicitně
neuvádějí, že by závazky byly
subjektem, na který se vztahuje
tento článek, předčasně vypovězeny,
umořeny, splaceny či případně
zpětně odkoupeny jindy než v
případě platební neschopnosti nebo

likvidace, a
h) výše výnosu ze závazku se nemění na
základě úvěrového hodnocení povinné
osoby nebo její ovládající osoby.

likvidace daného subjektu, a tento
subjekt nic takového ani jinak
neuvádí;
vii) u kterých ustanovení, jimiž se
řídí, nedávají držiteli právo na
urychlení
plánované
budoucí
výplaty úroků nebo jistiny jindy než
v případě platební neschopnosti
nebo likvidace subjektu, na který se
vztahuje tento článek;
viii) pro něž se výše splatných úroků
nebo případně dividend nemění na
základě
úvěrového
hodnocení
subjektu, na který se vztahuje tento
článek, nebo jeho mateřského
podniku;

§ 130a

Pro
účely
udržování
kapitálu a 32019L0879
způsobilých závazků alespoň ve výši
vnitřního minimálního požadavku se
přihlédne k nástrojům kmenového
kapitálu tier 1 a k odepisovatelným
kapitálovým nástrojům, pouze pokud jsou
nabyty
a) osobou náležející do stejné skupiny
podléhající řešení krize, nebo

Čl. 45f odst. 2 písm. 2. Požadavek uvedený v čl. 45 odst.
1 pro subjekty uvedené v odstavci 1
b)
tohoto
článku
se
splní
prostřednictvím jedné nebo více z
těchto položek:
b) kapitálu:
i) kmenového kapitálu tier 1 a
ii) jiných kapitálových položek,

b) jinou osobou, pokud výkon odpisu nebo
konverze nemá vliv na ovládání povinné
osoby, která nástroj kmenového kapitálu
tier 1 nebo odepisovatelný kapitálový
nástroj vydala, osobou podléhající řešení
krize.

§ 131 odst. (1) Instituci, která je členem evropské 32019L0879
1
finanční skupiny a není osobou
podléhající řešení krize, Česká národní
banka určí vnitřní minimální požadavek
podle § 127a odst. 2 písm. a) jako součet
částky
a) pro úhradu ztráty instituce, která
odpovídá požadavku na kapitál podle
čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
a požadavku na kapitál uloženého
instituci v návaznosti na výsledky

které:
— jsou vydány subjektům, které
jsou součástí téže skupiny řešící
krizi, nebo jsou takovými subjekty
zakoupeny, nebo
— jsou vydány subjektům, které
nejsou součástí téže skupiny řešící
krizi, nebo jsou takovými subjekty
zakoupeny, a to za podmínky, že
výkon pravomoci k odpisu nebo
konverzi podle článků 59 až 62
nemá vliv na kontrolu subjektu
řešícího krizi nad daným dceřiným
podnikem.
Čl. 45c odst. 7 první 7. Pokud jde o subjekty, které samy
pododstavec písm. a) nejsou subjekty řešícími krizi, výše
požadavku uvedená v odst. 2 prvním
pododstavci činí:
a) pro účely výpočtu požadavku
uvedeného v čl. 45 odst. 1, v
souladu s čl. 45 odst. 2 písm. a),
součet:
i) objemu ztrát, které mají být
absorbovány,
odpovídajícího
požadavkům na subjekt uvedeným v
čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU)

přezkumu
a vyhodnocování
nebo
prostřednictvím opatření k nápravě podle
jiného právního předpisu6), a
b) k rekapitalizaci, která umožní instituci,
aby po odpisu a konverzi kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých
závazků nebo po uplatnění opatření
k řešení krize na úrovni skupiny pro
řešení krize plnila požadavek na kapitál
podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013 a současně požadavek na
kapitál uložený instituci v návaznosti na
výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo
prostřednictvím opatření k nápravě podle
jiného právního předpisu6).
§ 131 odst. (2) Instituci, která je členem evropské 32019L0879
2
finanční skupiny a není osobou
podléhající řešení krize, Česká národní
banka určí vnitřní minimální požadavek
podle § 127a odst. 2 písm. b) jako součet
částky
a) pro úhradu ztráty instituce, která
odpovídá požadavku na pákový poměr
instituce podle čl. 92 odst. 1 písm. d)

č. 575/2013 a článku 104a směrnice
2013/36/EU a
ii) rekapitalizační částky, která
subjektu umožňuje obnovit soulad s
požadavkem na celkový kapitálový
poměr uvedeným v čl. 92 odst. 1
písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 a
s požadavkem uvedeným v článku
104a směrnice 2013/36/EU po
výkonu pravomoci k odpisu nebo
konverzi příslušných kapitálových
nástrojů a způsobilých závazků v
souladu s článkem 59 a po řešení
krize skupiny řešící krizi, a

Čl. 45c odst. 7 první 7. Pokud jde o subjekty, které samy
pododstavec písm. b) nejsou subjekty řešícími krizi, výše
požadavku uvedená v odst. 2 prvním
pododstavci činí:
b) pro účely výpočtu požadavku
uvedeného v čl. 45 odst. 1, v
souladu s čl. 45 odst. 2 písm. b),
součet:
i) objemu ztrát, které mají být

nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, a
b) k rekapitalizaci umožňující instituci,
aby po výkonu odpisu a konverze
kapitálových
nástrojů
a
vnitroskupinových způsobilých závazků
nebo po přijetí opatření k řešení krize na
úrovni skupiny pro řešení krize plnila
kapitálový požadavek na pákový poměr
podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013.

absorbovány,
odpovídajícího
požadavku na pákový poměr pro
subjekt uvedenému v čl. 92 odst. 1
písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 a
ii) rekapitalizační částky, která
subjektu umožňuje obnovit soulad s
požadavkem na pákový poměr
uvedeným v čl. 92 odst. 1 písm. d)
nařízení (EU) č. 575/2013 po
výkonu pravomoci k odpisu nebo
konverzi příslušných kapitálových
nástrojů a způsobilých závazků v
souladu s článkem 59 této směrnice
a po řešení krize skupiny řešící krizi.

§ 131 odst. (3) Při určování vnitřního minimálního 32019L0879
3
požadavku podle odstavce 2 Česká
národní banka zohlední podmínky
uvedené v § 125 odst. 1 a 2 a v § 158 odst.
1 písm. d).

Čl. 45c odst. 7 čtvrtý 7. …
pododstavec
Při stanovování individuálního
požadavku
podle
prvního
pododstavce písm. b) tohoto
odstavce zohlední orgán příslušný k
řešení krize požadavky uvedené v čl.
37 odst. 10 a čl. 44 odst. 5 a 8.

§ 131 odst. (4) Evropské ovládající osobě, která není 32019L0879
4
osobou podléhající řešení krize, Česká
národní banka určí vnitřní minimální
požadavek podle odstavců 1 a 2 na

Čl. 45f odst. 1 třetí 1. ...
pododstavec
Odchylně od prvního pododstavce
tohoto odstavce mateřské podniky v
Unii, které samy nejsou subjekty

konsolidovaném základě
evropské finanční skupiny.

na

úrovni

řešícími krizi, avšak jsou dceřinými
podniky subjektů ze třetích zemí,
musí splňovat požadavky stanovené
v článcích 45c a 45d na
konsolidovaném základě.

§ 131 odst. (5) Česká národní banka může určit 32019L0879
5
povinné osobě, která není institucí ani
osobou podléhající řešení krize a je
členem evropské finanční skupiny,
minimální vnitřní požadavek podle
odstavců 1 a 2.

Čl. 45f odst. 1 druhý 1. …
pododstavec
Orgán příslušný k řešení krize se po
konzultaci s příslušným orgánem
může
rozhodnout
uplatnit
požadavek
stanovený
v tomto
článku na subjekt uvedený v čl. 1
odst. 1 písm. b), c) nebo d), který je
dceřiným
podnikem
subjektu
řešícího krizi, avšak není sám
subjektem řešícím krizi.

§ 131 odst. (6) Ustanovení § 129 odst. 4 a 5 a § 129b se 32019L0879
6
použijí obdobně.

Čl. 45c odst. 7 pátý až 7. …
osmý pododstavec
Při stanovování rekapitalizačních
částek uvedených v předcházejících
pododstavcích orgán příslušný k
řešení krize:
a) využije nejnovější vykázané
hodnoty příslušného celkového
objemu rizikové expozice nebo
příslušné celkové míry expozic
upravené s ohledem na jakékoli
změny vyplývající z opatření k

řešení krize zahrnutých v plánu
řešení krize a
b) po konzultaci s příslušným
orgánem upraví částku odpovídající
stávajícímu požadavku obsaženému
v článku 104a směrnice 2013/36/EU
směrem dolů nebo nahoru, aby určil
požadavek, který se použije na
příslušný subjekt po výkonu
pravomoci k odpisu nebo konverzi
příslušných kapitálových nástrojů a
způsobilých závazků v souladu s
článkem 59 této směrnice nebo po
řešení krize skupiny řešící krizi.
Orgán příslušný k řešení krize má
možnost zvýšit požadavek uvedený
v prvním pododstavci písm. a) bodě
ii) tohoto odstavce o vhodnou částku
nezbytnou k zajištění toho, aby si
subjekt po výkonu pravomocí k
odpisu nebo konverzi příslušných
kapitálových nástrojů a způsobilých
závazků v souladu s článkem 59 na
náležitou dobu nepřesahující jeden
rok mohl udržet dostatečnou důvěru
trhu.
Použije-li

se

šestý

pododstavec

tohoto odstavce, rovná se částka v
něm
uvedená
požadavku
kombinovaných
kapitálových
rezerv, který se má použít po
výkonu pravomocí k odpisu nebo
konverzi příslušných kapitálových
nástrojů a způsobilých závazků v
souladu s článkem 59 nebo po řešení
krize skupiny řešící krizi, sníženému
o částku uvedenou v čl. 128 bodě 6
písm. a) směrnice 2013/36/EU.
Částka
uvedená
v
šestém
pododstavci tohoto odstavce se
upraví směrem dolů, pokud orgán
příslušný k řešení krize po
konzultaci s příslušným orgánem
rozhodne, že by bylo proveditelné a
důvěryhodné, aby po výkonu
pravomocí uvedených v článku 59
nebo po řešení krize skupiny řešící
krizi k udržení důvěry trhu a
zajištění
dalšího
poskytování
zásadních hospodářských funkcí
instituce nebo subjektu uvedeného v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) i jejích
přístupu k financování bez využití
mimořádné
veřejné
finanční
podpory
kromě
příspěvků
z

mechanismů financování k řešení
krizí v souladu s čl. 44 odst. 5 a 8 a
čl. 101 odst. 2 postačovala nižší
částka. Uvedená částka se upraví
směrem nahoru, pokud orgán
příslušný k řešení krize po
konzultaci s příslušným orgánem
rozhodne, že k udržení důvěry trhu a
zajištění
dalšího
poskytování
zásadních hospodářských funkcí
instituce nebo subjektu uvedeného v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) i jejich
přístupu k financování bez využití
mimořádné
veřejné
finanční
podpory
kromě
příspěvků
z
mechanismů financování k řešení
krizí v souladu s čl. 44 odst. 5 a 8 a
čl. 101 odst. 2 je po náležitou dobu
nepřesahující jeden rok nezbytná
vyšší částka.
§ 131a odst. (1)
Česká
národní
banka
může 32019L0879
1
rozhodnout, že ovládané osobě neurčí
vnitřní minimální požadavek, jestliže
a) ovládaná osoba a osoba podléhající
řešení krize mají sídlo na území České
republiky a patří do stejné skupiny

Čl. 45f odst. 3

3. Orgán příslušný k řešení krize
dceřiného podniku, který není
subjektem řešícím krizi, může
upustit od uplatňování tohoto článku
na daný dceřiný podnik, pokud:
a) dceřiný podnik i subjekt řešící

podléhající řešení krize,
b) osoba podléhající řešení krize udržuje
kapitál a způsobilé závazky alespoň ve
výši minimálního požadavku,
c) neexistuje ani se nepředpokládá
podstatná faktická nebo právní překážka
urychleného převodu kapitálu nebo
splacení dluhů nebo pohledávek osobou
podléhající řešení krize ovládané osobě, u
které jsou splněny podmínky pro odpis
a konverzi kapitálových nástrojů a
vnitroskupinových způsobilých závazků,
zejména pokud by bylo vůči osobě
podléhající řešení krize uplatněno
opatření k řešení krize,
d) osoba podléhající řešení krize splňuje
požadavky ohledně obezřetného řízení
ovládané osoby a se souhlasem České
národní banky se zaváže, že ručí za dluhy
ovládané osoby, nebo jsou rizika ovládané
osoby zanedbatelná,
e) postupy hodnocení, měření a kontroly
rizik používané osobou podléhající řešení
krize se vztahují i na ovládanou osobu a
f) osoba podléhající řešení krize disponuje
více než 50 % hlasovacích práv v ovládané

krizi jsou usazeny v tomtéž
členském státě a jsou součástí téže
skupiny řešící krizi;
b) subjekt řešící krizi splňuje
požadavek uvedený v článku 45e;
c) neexistuje ani se nepředpokládá
žádná podstatná věcná nebo právní
překážka, která by bránila tomu, aby
dceřinému podniku, pro který platí
skutečnosti uvedené v čl. 59 odst. 3,
subjekt řešící krizi okamžitě převedl
kapitál nebo mu splatil závazky,
zejména pokud je vůči tomuto
subjektu řešícímu krizi přijato
opatření k řešení krize;
d) subjekt řešící krizi splňuje
požadavky příslušného orgánu na
obezřetné řízení dceřiného podniku
a se souhlasem příslušného orgánu
prohlásil, že se zaručuje za závazky
přijaté dceřiným podnikem, anebo
rizika v dceřiném podniku mají
zanedbatelný význam;
e) postupy hodnocení, měření a
kontroly rizik používané v subjektu
řešícím krizi se vztahují i na dceřiný

osobě nebo má právo jmenovat nebo
odvolat většinu členů vedoucího orgánu
ovládané osoby.

§ 131a odst. (2) Česká národní banka může dále 32019L0879
2
rozhodnout, že ovládané osobě neurčí
vnitřní minimální požadavek, jestliže
a) ovládaná a ovládající osoba mají sídlo
na území České republiky a patří do
stejné skupiny podléhající řešení krize,
b) ovládající osoba udržuje kapitál a
odepisovatelné
závazky
na
konsolidovaném základě alespoň ve výši
vnitřního minimálního požadavku,
c) neexistuje ani se nepředpokládá
podstatná faktická nebo právní překážka
urychleného převodu kapitálu nebo
splacení dluhů nebo pohledávek ovládající
osobou ovládané osobě, u které jsou
splněny podmínky pro odpis a konverzi
kapitálových
nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků,

podnik;
f) subjekt řešící krizi drží více než
50 % hlasovacích práv plynoucích z
podílu na kapitálu dceřiného
podniku nebo má právo jmenovat
nebo
odvolat
většinu
členů
vedoucího
orgánu
dceřiného
podniku.
Čl. 45f odst. 4

4. Orgán příslušný k řešení krize
dceřiného podniku, který není
subjektem řešícím krizi, může
rovněž upustit od uplatňování tohoto
článku na daný dceřiný podnik,
pokud:
a) dceřiný podnik i jeho mateřský
podnik jsou usazeny v tomtéž
členském státě a jsou součástí téže
skupiny řešící krizi;
b) mateřský podnik plní na
konsolidovaném základě v daném
členském státě požadavek uvedený v
čl. 45 odst. 1;
c) v dané době neexistuje ani se
nepředpokládá žádná podstatná
věcná nebo právní překážka bránící
okamžitému převodu kapitálu nebo

zejména pokud by bylo vůči ovládající
osobě uplatněno opatření k řešení krize
nebo odpis a konverze kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých
závazků,
d) ovládající osoba splňuje požadavky
ohledně obezřetného řízení ovládané
osoby a se souhlasem České národní
banky se zaváže, že ručí za dluhy ovládané
osoby, nebo jsou rizika ovládané osoby
zanedbatelná,
e) postupy hodnocení, měření a kontroly
rizik používané ovládající osobou se
vztahují i na ovládanou osobu a
f) ovládající osoba disponuje více než 50
% hlasovacích práv v ovládané osobě,
nebo má právo jmenovat nebo odvolat
většinu členů vedoucího orgánu ovládané
osoby.

splacení
závazků
mateřským
podnikem dceřinému podniku, pro
který platí skutečnosti uvedené v čl.
59 odst. 3, zejména pokud je vůči
mateřskému
podniku
přijato
opatření k řešení krize nebo jsou
uplatněny pravomoci uvedené v čl.
59 odst. 1;
d)
mateřský
podnik
splňuje
požadavky
příslušného
orgánu
ohledně
obezřetného
řízení
dceřiného podniku a se souhlasem
příslušného orgánu prohlásil, že se
zaručuje
za
závazky
přijaté
dceřiným podnikem, nebo mají
rizika
v
dceřiném
podniku
zanedbatelný význam;
e) postupy hodnocení, měření a
kontroly rizika
používané
v
mateřském podniku se vztahují i na
dceřiný podnik;
f) mateřský podnik drží více než 50
% hlasovacích práv plynoucích z
podílu na kapitálu dceřiného
podniku nebo má právo jmenovat
nebo
odvolat
většinu
členů
vedoucího
orgánu
dceřiného

podniku.
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osobě povolit, aby vnitřní minimální
požadavek plnila zcela nebo zčásti
prostřednictvím závazku k plnění osoby
podléhající řešení krize, pokud
a) ovládaná osoba a osoba podléhající
řešení krize mají sídlo na území České
republiky a patří do stejné skupiny
podléhající řešení krize,
b) osoba podléhající řešení krize udržuje
kapitál a způsobilé závazky alespoň ve
výši minimálního požadavku,
c) závazek k plnění je poskytnut alespoň
ve výši odpovídající části vnitřního
minimálního požadavku, který nahrazuje,
d) právo ovládané osoby na plnění a
povinnost osoby podléhající řešení krize
plnit vznikne v okamžiku, kdy ovládaná
osoba není schopna hradit své splatné
dluhy nebo kdy splňuje podmínky pro
uplatnění odpisu a konverze kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých
závazků, podle toho, která událost nastane
dříve,
e) alespoň do výše 50 % je závazek k

Čl. 45f odst. 5

5. Jsou-li splněny podmínky
stanovené v odst. 3 písm. a) a b),
může orgán příslušný k řešení krize
dceřiného podniku povolit, aby byl
požadavek uvedený v čl. 45 odst. 1
zcela
nebo
zčásti
splněn
prostřednictvím záruky poskytnuté
subjektem řešícím krizi, která
splňuje tyto podmínky:
a) záruka je poskytnuta na částku,
která je alespoň ekvivalentní výši
požadavku, jejž nahrazuje;
b) záruka se uplatní v okamžiku,
kdy dceřiný podnik není schopen
hradit své splatné dluhy nebo jiné
závazky, nebo bylo v souvislosti s
dceřiným podnikem učiněno zjištění
v souladu s čl. 59 odst. 3, podle
toho, která událost nastane dříve;
c)
záruka
je
zajištěna
prostřednictvím dohody o finančním
zajištění ve smyslu čl. 2 odst. 1
písm. a) směrnice 2002/47/ES,
alespoň na 50 % její částky;
d) zajištění záruky plní požadavky

plnění zajištěn finančním zajištěním,
f) finanční kolaterál plní požadavky podle
čl. 197 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013 a je po přiměřeně
konzervativní
srážce
dostatečný
k zajištění části závazku podle písmene e),
g) finanční kolaterál není zatížen právy
třetích stran, zejména není použit
k zajištění jiných závazků k plnění,
h) sjednaná doba trvání finančního
zajištění, jakož i splatnost předmětu
finančního zajištění splňuje podmínky
podle čl. 72c odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a
i) neexistují žádné právní, regulatorní ani
provozní překážky, které by ovládané
osobě bránily uspokojit se z finančního
kolaterálu, včetně situací, kdy by bylo vůči
osobě podléhající řešení krize přijato
opatření k řešení krize.
§ 131b odst. (2) Česká národní banka může požadovat, 32019L0879
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aby jí osoba podléhající řešení krize nebo
ovládaná osoba předložila písemné,
odůvodněné a nezávislé právní posouzení
splnění podmínky podle odstavce 1 písm.
i) nebo aby jinak doložila splnění této

článku 197 nařízení (EU) č.
575/2013, což je po přiměřeně
konzervativní srážce dostatečné k
pokrytí částky zajištěné podle
písmene c);
e) zajištění záruky je nezatížené, a
zejména se nepoužívá jako zajištění
žádné další záruky;
f) zajištění má skutečnou splatnost,
která splňuje stejnou podmínku
splatnosti, jaká je uvedena v čl. 72c
odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013, a
g)
neexistují
žádné
právní,
regulatorní ani provozní překážky,
jež by bránily převodu zajištění ze
subjektu řešícího krizi na příslušný
dceřiný podnik, včetně situací, kdy
je vůči subjektu řešícímu krizi
přijato opatření k řešení krize.
Čl. 45f odst. 5 druhý 5. …
pododstavec
Pro účely prvního pododstavce
písm. g) poskytne subjekt řešící
krizi na žádost orgánu příslušného k
řešení krize nezávislé, písemné a
odůvodněné právní stanovisko, nebo

podmínky.

§ 131c

Česká národní banka určí významné 32019L0879
ovládané osobě, která je povinnou osobou
ovládanou globálně systémově významnou
institucí se sídlem na území jiného než
členského státu a současně není osobou
podléhající řešení krize, vnitřní minimální
požadavek odpovídající součtu požadavku
podle čl. 92b a 494 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a
dodatečného
vnitřního
minimálního
požadavku; § 128 odst. 2 a § 129d odst. 2
se použijí obdobně.

§ 132 odst. (1) Instituci, která není členem evropské 32019L0879
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finanční
skupiny,
určí
minimální
požadavek Česká národní banka.

jinak uspokojivě prokáže, že
převodu zajištění ze subjektu
řešícího krizi na příslušný dceřiný
podnik nebrání žádné právní,
regulatorní ani provozní překážky.
Čl. 45d odst. 2

2. Požadavek podle čl. 45 odst. 1 pro
unijní významný dceřiný podnik
mimounijní G-SVI zahrnuje:
a) požadavky uvedené v článcích
92b a 494 nařízení (EU) č. 575/2013
a
b) jakýkoli dodatečný požadavek na
kapitál a způsobilé závazky, jejž určí
orgán příslušný k řešení krize
specificky pro tento významný
dceřiný podnik v souladu s
odstavcem 3 tohoto článku, který má
splnit prostřednictvím kapitálu a
závazků, jež splňují podmínky
článku 45f a čl. 89 odst. 2.

Čl. 45 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby instituce
a subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) a d) trvale splňovaly
požadavky na kapitál a způsobilé
závazky, jsou-li vyžadovány tímto
článkem a články 45a až 45i a v

souladu s nimi.
§ 132 odst. (2) Osobě podléhající řešení krize, která je 32019L0879
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členem evropské finanční skupiny, určí
minimální požadavek Česká národní
banka, je-li orgánem příslušným k řešení
krize všech členů této evropské finanční
skupiny.

Čl. 45h odst. 1 první 1. Orgán příslušný k řešení krize
subjektu řešícího krizi, orgán
pododstavec
příslušný k řešení krize na úrovni
skupiny, není-li totožný s prvně
uvedeným orgánem, a orgány
příslušné k řešení krize odpovědné
za dceřiné podniky skupiny řešící
krizi, které podléhají požadavku
uvedenému v článku 45f na
individuálním základě, učiní vše, co
je v jejich silách, aby dosáhly
společného rozhodnutí o:
a) výši požadavku uplatňovaného na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi na jednotlivé subjekty řešící
krizi a
b) výši požadavku uplatňovaného na
individuálním základě na každý
subjekt skupiny řešící krizi, který
není subjektem řešícím krizi.

§ 132a odst. (1) Česká národní banka jako orgán 32019L0879
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příslušný k řešení krize osoby podléhající
řešení krize, která je součástí evropské
finanční skupiny, vyvíjí úsilí k tomu, aby

Čl. 45h odst. 1 první 1. Orgán
subjektu
pododstavec
příslušný
skupiny,

příslušný k řešení krize
řešícího krizi, orgán
k řešení krize na úrovni
není-li totožný s prvně

bylo dosaženo dohody mezi ní, orgánem
příslušným k řešení krize skupiny a
orgány příslušnými k řešení krize
ostatních členů skupiny podléhající řešení
krize
ohledně
určení
minimálního
požadavku osobě podléhající řešení krize
a vnitřního minimálního požadavku
ostatním členům skupiny podléhající
řešení krize.

uvedeným orgánem, a orgány
příslušné k řešení krize odpovědné
za dceřiné podniky skupiny řešící
krizi, které podléhají požadavku
uvedenému v článku 45f na
individuálním základě, učiní vše, co
je v jejich silách, aby dosáhly
společného rozhodnutí o:
a) výši požadavku uplatňovaného na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi na jednotlivé subjekty řešící
krizi a
b) výši požadavku uplatňovaného na
individuálním základě na každý
subjekt skupiny řešící krizi, který
není subjektem řešícím krizi.

§ 132a odst. (2) Česká národní banka určí osobě 32019L0879
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podléhající řešení krize minimální
požadavek a ostatním členům skupiny
podléhající řešení krize se sídlem na území
České republiky vnitřní minimální
požadavek v souladu s dohodou podle
odstavce 1.

Čl. 45h odst. 1

1. Orgán příslušný k řešení krize
subjektu řešícího krizi, orgán
příslušný k řešení krize na úrovni
skupiny, není-li totožný s prvně
uvedeným orgánem, a orgány
příslušné k řešení krize odpovědné
za dceřiné podniky skupiny řešící
krizi, které podléhají požadavku
uvedenému v článku 45f na
individuálním základě, učiní vše, co
je v jejich silách, aby dosáhly

společného rozhodnutí o:
a) výši požadavku uplatňovaného na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi na jednotlivé subjekty řešící
krizi a
b) výši požadavku uplatňovaného na
individuálním základě na každý
subjekt skupiny řešící krizi, který
není subjektem řešícím krizi.
§ 132a odst. (3) Není-li dohody podle odstavce 1 32019L0879
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dosaženo ve lhůtě 4 měsíců od sdělení
jejího návrhu, Česká národní banka určí
osobě podléhající řešení krize minimální
požadavek a ostatním členům skupiny
podléhající řešení krize se sídlem na území
České republiky vnitřní minimální
požadavek samostatně, ledaže Česká
národní banka nebo některý z orgánů
příslušných k řešení krize uvedených v
odstavci 1 před uplynutím této lhůty
požádá Evropský orgán pro bankovnictví
o
urovnání
sporu
podle
přímo
použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího dohled nad finančním trhem
v oblasti bankovnictví7). Při samostatném
určení
minimálního
požadavku
a
vnitřního
minimálního
požadavku

Čl. 45h odst. 4 první 4. Není-li společné rozhodnutí
a druhý pododstavec přijato do čtyř měsíců z důvodu
neshody týkající se konsolidovaného
požadavku pro skupinu řešící krizi
uvedeného v článku 45e, přijme
rozhodnutí o tomto konsolidovaném
požadavku orgán příslušný k řešení
krize subjektu řešícího krizi po
řádném zohlednění:
a) posouzení subjektů skupiny řešící
krizi, které nejsou subjekty řešícími
krizi, jež provedly relevantní orgány
příslušné k řešení krize;
b) stanoviska orgánu příslušného k
řešení krize na úrovni skupiny, neníli tento orgán totožný s orgánem
příslušným k řešení krize subjektu

přihlédne Česká národní banka ke
stanovisku orgánů příslušných k řešení
krize uvedených v odstavci 1.

§ 132a odst. (4) Požádá-li Česká národní banka nebo 32019L0879
4
některý z orgánů příslušných k řešení
krize uvedených v odstavci 1 Evropský
orgán pro bankovnictví o urovnání sporu,
Česká národní banka přeruší řízení o
určení minimálního požadavku nebo
vnitřního minimálního požadavku do
vydání rozhodnutí Evropského orgánu
pro bankovnictví. Nevydá-li Evropský
orgán pro bankovnictví rozhodnutí do 1
měsíce ode dne, kdy byl o urovnání sporu
požádán, Česká národní banka určí osobě
podléhající řešení krize minimální
požadavek a ostatním členům skupiny

řešícího krizi.
Pokud
na
konci
uvedeného
čtyřměsíčního období kterýkoli z
dotčených orgánů příslušných k
řešení krize předložil záležitost EBA
v souladu s článkem 19 nařízení
(EU) č. 1093/2010, odloží orgán
příslušný k řešení krize subjektu
řešícího krizi své rozhodnutí a vyčká
na rozhodnutí, které může EBA
přijmout podle čl. 19 odst. 3
uvedeného nařízení, a rozhodne v
souladu s rozhodnutím EBA.
Čl. 45h odst. 4

4. Není-li společné rozhodnutí
přijato do čtyř měsíců z důvodu
neshody týkající se konsolidovaného
požadavku pro skupinu řešící krizi
uvedeného v článku 45e, přijme
rozhodnutí o tomto konsolidovaném
požadavku orgán příslušný k řešení
krize subjektu řešícího krizi po
řádném zohlednění:
a) posouzení subjektů skupiny řešící
krizi, které nejsou subjekty řešícími
krizi, jež provedly relevantní orgány
příslušné k řešení krize;

podléhající řešení krize se sídlem na území
České republiky vnitřní minimální
požadavek samostatně. Přitom přihlédne
ke stanovisku orgánů příslušných k řešení
krize uvedených v odstavci 1.

b) stanoviska orgánu příslušného k
řešení krize na úrovni skupiny, neníli tento orgán totožný s orgánem
příslušným k řešení krize subjektu
řešícího krizi.
Pokud
na
konci
uvedeného
čtyřměsíčního období kterýkoli z
dotčených orgánů příslušných k
řešení krize předložil záležitost EBA
v souladu s článkem 19 nařízení
(EU) č. 1093/2010, odloží orgán
příslušný k řešení krize subjektu
řešícího krizi své rozhodnutí a vyčká
na rozhodnutí, které může EBA
přijmout podle čl. 19 odst. 3
uvedeného nařízení, a rozhodne v
souladu s rozhodnutím EBA.
Rozhodnutí EBA zohlední první
pododstavec písm. a) a b).
Uvedená čtyřměsíční lhůta se
považuje za lhůtu pro smírné
urovnání sporu ve smyslu nařízení
(EU) č. 1093/2010. EBA přijme své
rozhodnutí do jednoho měsíce.
Záležitost nelze EBA postoupit po
skončení tohoto
čtyřměsíčního
období nebo po dosažení společného

rozhodnutí.
Pokud EBA nerozhodne do jednoho
měsíce od postoupení záležitosti,
použije se rozhodnutí orgánu
příslušného k řešení krize subjektu
řešícího krizi.
§ 132a odst. (5) Není-li dohody podle odstavce 1 32019L0879
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dosaženo ve lhůtě 4 měsíců od sdělení
jejího návrhu, může Česká národní banka
před uplynutím této lhůty požádat
Evropský orgán pro
bankovnictví
o urovnání
sporu
podle
přímo
použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího dohled nad finančním trhem
v oblasti bankovnictví7). Česká národní
banka nepožádá o urovnání sporu ohledně
vnitřního minimálního požadavku člena
skupiny podléhající řešení krize, splňuje-li
vnitřní minimální požadavek určený
dotčeným orgánem příslušným k řešení
krize podmínky uvedené v § 131 a neliší se
od minimálního požadavku o více než 2 %
celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Čl. 45h odst. 5 druhý 5. …
až pátý pododstavec Není-li společné rozhodnutí přijato
do čtyř měsíců z důvodu neshody
týkající se úrovně požadavku
uvedeného v článku 45f, který má
být uplatněn na jakýkoli subjekt
skupiny řešící krizi na individuálním
základě, přijmou rozhodnutí orgány
příslušné k řešení krize daného
subjektu, pokud jsou splněny
všechny následující podmínky:
Uvedená čtyřměsíční lhůta se
považuje za lhůtu pro smírné
urovnání sporu ve smyslu nařízení
(EU) č. 1093/2010. EBA přijme své
rozhodnutí do jednoho měsíce.
Záležitost nelze EBA postoupit po
skončení tohoto
čtyřměsíčního
období nebo po dosažení společného

575/2013.

rozhodnutí.
Orgán příslušný k řešení krize
subjektu řešícího krizi nebo orgán
příslušný k řešení krize na úrovni
skupiny záležitost EBA za účelem
závazného
zprostředkování
nepostoupí, pokud úroveň stanovená
orgánem příslušným k řešení krize
dceřiného podniku:
a) je v mezích 2 % celkového
objemu
rizikové
expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3
nařízení (EU) č. 575/2013požadavku
uvedeného v článku 45e a
b) splňuje čl. 45c odst. 7.

§ 132a odst. (6) Česká národní banka oznámí 32019L0879
6
rozhodnutí o minimálním požadavku
evropské ovládající osobě.

Čl. 45h odst. 1 druhý 1. …
pododstavec
Společné rozhodnutí zajistí dodržení
článků 45e a 45f, je dostatečně
odůvodněné a:
a) orgán příslušný k řešení krize jej
poskytne subjektu řešícímu krizi, za
něhož odpovídá;
b) orgány příslušné k řešení krize jej
poskytnou subjektům skupiny řešící
krizi, které nejsou subjekty řešícími

krizi a za něž odpovídají;
c) orgán příslušný k řešení krize
subjektu řešícího krizi jej poskytne
mateřskému podniku skupiny v
Unii, pokud tento mateřský podnik v
Unii není sám subjektem řešícím
krizi z téže skupiny řešící krizi.
§ 132b odst. (1) Je-li Česká národní banka orgánem 32019L0879
1
příslušným k řešení krize osoby
podléhající řešení krize, která je členem
skupiny, která je globálně systémově
významnou institucí, pro kterou je určena
nejméně jedna další osoba podléhající
řešení krize, vypočte ve spolupráci s
orgánem příslušným k řešení krize
evropské finanční skupiny a orgány
příslušnými k řešení krize ostatních členů
skupiny podléhající řešení krize
a) součet dodatečných minimálních
požadavků podle § 129d určených osobám
podléhajícím řešení krize, které jsou členy
stejné skupiny, která je globálně
systémově významnou institucí, a
b) dodatečný minimální požadavek podle
§ 129d pro evropskou ovládající osobu,
jako by evropská ovládající osoba byla

Čl. 45d odst. 3 a 4

3. Orgán příslušný k řešení krize
uloží dodatečný požadavek na
kapitál a způsobilé závazky podle
odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b)
pouze:
a) v případě, že požadavek uvedený
v odst. 1 písm. a) nebo v odst. 2
písm. a)
tohoto
článku
není
dostatečný ke splnění podmínek
stanovených v článku 45c, a
b) v rozsahu, který zajišťuje splnění
podmínek stanovených v článku
45c.
4. V případech, kdy je subjektem
řešícím krizi více než jeden subjekt
G-SVI patřící k téže G-SVI,
vypočítají
relevantní
orgány
příslušné k řešení krize pro účely
čl. 45h odst. 2 částku uvedenou v

určena jedinou osobou podléhající řešení
krize ve skupině, která je globální
systémově významnou institucí.

§ 132b odst. (2) Je-li rozdíl mezi součtem minimálních 32019L0879
2
požadavků určených všem osobám
podléhajícím řešení krize, které jsou členy
stejné skupiny, která je globálně
systémově
významnou
institucí,
a
minimálním požadavkem, který by byl
určen evropské ovládající osobě, pokud by
byla určena jedinou osobou podléhající
řešení krize ve skupině, která je globální
systémově významnou institucí, způsoben
rozdíly ve výpočtu celkového objemu
rizikových expozic v členských státech,
upraví podle čl. 72e nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
Česká národní banka po dohodě s
orgánem příslušným k řešení krize
evropské finanční skupiny a orgány
příslušnými k řešení krize ostatních členů
skupiny pro řešení krize minimální
požadavek
určený
osobě
uvedené
v odstavci 1. Úpravu minimálního
požadavku
Česká
národní
banka

odstavci 3:
a) pro každý subjekt řešící krizi;
b) pro mateřský podnik v Unii, jako
by to byl jediný subjekt řešící krizi
této G-SVI.
Čl. 45h odst. 2 první 2. V případě, kdy je subjektem
a druhý pododstavec řešícím krizi více než jeden subjekt
G-SVI náležící ke stejné G-SVI, pak
orgány příslušné k řešení krize
uvedené v odstavci 1 projednají a ve
vhodných případech, je-li takový
postup v souladu se strategií řešení
krize G-SVI, sjednají uplatnění
článku 72e nařízení (EU) č.
575/2013 a případnou úpravu za
účelem
minimalizace
nebo
eliminace rozdílu mezi součtem
částek uvedených v čl. 45d odst. 4
písm. a) a článku 12 nařízení (EU) č.
575/2013 v případě jednotlivých
subjektů řešících krizi a součtem
částek uvedených v čl. 45d odst. 4
písm. b) a článku 12 nařízení (EU)
č. 575/2013.
Tato úprava může být uplatněna za
těchto podmínek:

neuplatní za účelem odstranění rozdílů
vyplývajících ze vzájemných expozic mezi
skupinami řešícími krizi v rámci téže
skupiny, která je globální systémově
významnou institucí.

a) úprava může být uplatněna s
ohledem na rozdíly ve výpočtu
celkového objemu rizikové expozice
mezi příslušnými členskými státy
tím způsobem, že se upraví úroveň
požadavku;
b) úprava se neuplatní za účelem
eliminace rozdílů vyplývajících z
expozic mezi skupinami řešícími
krizi.

§ 132b odst. (3) Součet minimálních požadavků 32019L0879
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určených všem osobám podléhajícím
řešení krize, které jsou členy stejné
skupiny, která je globálně systémově
významnou institucí, nesmí být nižší než
minimální požadavek, který by byl určen
evropské ovládající osobě, pokud by byla
určena jedinou osobou podléhající řešení
krize ve skupině, která je globálně
systémově významnou institucí.

Čl. 45h odst. 2 třetí 2. …
pododstavec
Součet částek uvedených v čl. 45d
odst. 4 písm. a) této směrnice a
článku 12 nařízení (EU) č. 575/2013
v případě jednotlivých subjektů
řešících krizi nesmí být nižší než
součet částek uvedených v čl. 45d
odst. 4 písm. b) této směrnice a
článku
12
nařízení
(EU) č. 575/2013.

§ 133 odst. (1) Česká národní banka jako orgán 32019L0879
1
příslušný k řešení krize osoby, která není
osobou podléhající řešení krize, vyvíjí úsilí
k tomu, aby bylo dosaženo dohody mezi
ní, orgánem příslušným k řešení krize

Čl. 45h odst. 1 první 1. Orgán příslušný k řešení krize
subjektu řešícího krizi, orgán
pododstavec
příslušný k řešení krize na úrovni
skupiny, není-li totožný s prvně
uvedeným orgánem, a orgány

skupiny, orgánem příslušným k řešení
krize osoby podléhající řešení krize a
orgány příslušnými k řešení krize
ostatních členů skupiny podléhající řešení
krize
ohledně
určení
minimálního
požadavku osobě podléhající řešení krize
a vnitřního minimálního požadavku
ostatním členům skupiny podléhající
řešení krize.

příslušné k řešení krize odpovědné
za dceřiné podniky skupiny řešící
krizi, které podléhají požadavku
uvedenému v článku 45f na
individuálním základě, učiní vše, co
je v jejich silách, aby dosáhly
společného rozhodnutí o:
a) výši požadavku uplatňovaného na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi na jednotlivé subjekty řešící
krizi a
b) výši požadavku uplatňovaného na
individuálním základě na každý
subjekt skupiny řešící krizi, který
není subjektem řešícím

§ 133 odst. (2) Česká národní banka určí členům 32019L0879
2
skupiny podléhající řešení krize se sídlem
na území České republiky vnitřní
minimální požadavek v souladu s dohodou
podle odstavce 1.

Čl. 45h odst. 1 první 1. Orgán příslušný k řešení krize
subjektu řešícího krizi, orgán
pododstavec
příslušný k řešení krize na úrovni
skupiny, není-li totožný s prvně
uvedeným orgánem, a orgány
příslušné k řešení krize odpovědné
za dceřiné podniky skupiny řešící
krizi, které podléhají požadavku
uvedenému v článku 45f na
individuálním základě, učiní vše, co
je v jejich silách, aby dosáhly

společného rozhodnutí o:
a) výši požadavku uplatňovaného na
konsolidované úrovni skupiny řešící
krizi na jednotlivé subjekty řešící
krizi a
b) výši požadavku uplatňovaného na
individuálním základě na každý
subjekt skupiny řešící krizi, který
není subjektem řešícím
§ 133 odst. (3) Není-li dohody podle odstavce 1 32019L0879
3
dosaženo ve lhůtě 4 měsíců od sdělení
jejího návrhu, Česká národní banka určí
členům skupiny podléhající řešení krize se
sídlem na území České republiky vnitřní
minimální požadavek samostatně, ledaže
Česká národní banka nebo některý
z orgánů příslušných k řešení krize
uvedených v odstavci 1 před uplynutím
této lhůty požádá Evropský orgán pro
bankovnictví o urovnání sporu podle
přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího dohled nad finančním
trhem v oblasti bankovnictví7). Při
samostatném
určení
vnitřního
minimálního požadavku přihlédne Česká
národní banka ke stanovisku orgánů
příslušných k řešení krize uvedených

Čl. 45h odst. 5 první 5. Není-li společné rozhodnutí
a druhý pododstavec přijato do čtyř měsíců z důvodu
neshody
týkající
se
úrovně
Čl. 45h odst. 6
požadavku uvedeného v článku 45f,
který má být uplatněn na jakýkoli
subjekt skupiny řešící krizi na
individuálním základě, přijmou
rozhodnutí orgány příslušné k řešení
krize daného subjektu, pokud jsou
splněny
všechny
následující
podmínky:
a) byly náležitě zohledněny názory a
výhrady
vyjádřené
písemně
orgánem příslušným k řešení krize
subjektu řešícího krizi a
b) pokud orgán příslušný k řešení
krize na úrovni skupiny není totožný

v odstavci 1.

s orgánem příslušným k řešení krize
subjektu řešícího krizi, byly náležitě
zohledněny názory a výhrady
vyjádřené
písemně
orgánem
příslušným k řešení krize na úrovni
skupiny.
Pokud
na
konci
uvedeného
čtyřměsíčního
období
orgán
příslušný k řešení krize subjektu
řešícího krizi nebo orgán příslušný k
řešení krize na úrovni skupiny
předložil záležitost EBA v souladu s
článkem 19 nařízení (EU) č.
1093/2010, odloží orgány příslušné
k řešení krize odpovědné za dceřiné
podniky na individuálním základě
své rozhodnutí a vyčkají rozhodnutí,
které může EBA přijmout podle čl.
19 odst. 3 uvedeného nařízení, a
rozhodnou v souladu s rozhodnutím
EBA. Rozhodnutí EBA zohlední
první pododstavec písm. a) a b).
6.
Není-li společné rozhodnutí
přijato do čtyř měsíců z důvodu
neshody
týkající
se
úrovně
konsolidovaného požadavku pro
skupinu řešící krizi a úrovně

požadavku, který má být uplatněn na
subjekty skupiny řešící krizi na
individuálním
základě,
platí
následující:
a) rozhodnutí o úrovni požadavku,
který má být uplatněn na dceřiné
podniky skupiny řešící krizi na
individuálním základě, se přijme v
souladu s odstavcem 5;
b)
rozhodnutí
o
úrovni
konsolidovaného požadavku pro
skupinu řešící krizi se přijme v
souladu s odstavcem 4.
§ 133 odst. (4) Požádá-li Česká národní banka nebo 32019L0879
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některý z orgánů příslušných k řešení
krize uvedených v odstavci 1 Evropský
orgán pro bankovnictví o urovnání sporu,
Česká národní banka přeruší řízení o
určení vnitřního minimálního požadavku
do vydání rozhodnutí Evropského orgánu
pro bankovnictví. Nevydá-li Evropský
orgán pro bankovnictví rozhodnutí do 1
měsíce ode dne, kdy byl o urovnání sporu
požádán, Česká národní banka určí
členům skupiny podléhající řešení krize se
sídlem na území České republiky vnitřní
minimální požadavek samostatně. Přitom

Čl. 45h odst. 5 druhý 5. …
a šestý pododstavec
Pokud
na
konci
uvedeného
čtyřměsíčního
období
orgán
příslušný k řešení krize subjektu
řešícího krizi nebo orgán příslušný k
řešení krize na úrovni skupiny
předložil záležitost EBA v souladu s
článkem 19 nařízení (EU) č.
1093/2010, odloží orgány příslušné
k řešení krize odpovědné za dceřiné
podniky na individuálním základě
své rozhodnutí a vyčkají rozhodnutí,
které může EBA přijmout podle čl.

přihlédne
ke
stanovisku
orgánů
příslušných k řešení krize uvedených v
odstavci 1.

19 odst. 3 uvedeného nařízení, a
rozhodnou v souladu s rozhodnutím
EBA. Rozhodnutí EBA zohlední
první pododstavec písm. a) a b).
…
Pokud EBA nerozhodne do jednoho
měsíce, použijí se rozhodnutí orgánů
příslušných k řešení krize dceřiných
podniků.

§ 133 odst. (5) Není-li dohody podle odstavce 1 32019L0879
5
dosaženo ve lhůtě 4 měsíců od sdělení
jejího návrhu, může Česká národní banka
před uplynutím této lhůty požádat
Evropský orgán pro
bankovnictví
o urovnání
sporu
podle
přímo
použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího dohled nad finančním trhem
v oblasti bankovnictví7).

Čl. 45h odst. 5 druhý 5. …
pododstavec
Pokud
na
konci
uvedeného
čtyřměsíčního
období
orgán
příslušný k řešení krize subjektu
řešícího krizi nebo orgán příslušný k
řešení krize na úrovni skupiny
předložil záležitost EBA v souladu s
článkem 19 nařízení (EU) č.
1093/2010, odloží orgány příslušné
k řešení krize odpovědné za dceřiné
podniky na individuálním základě
své rozhodnutí a vyčkají rozhodnutí,
které může EBA přijmout podle čl.
19 odst. 3 uvedeného nařízení, a
rozhodnou v souladu s rozhodnutím
EBA. Rozhodnutí EBA zohlední
první pododstavec písm. a) a b).

§ 134 odst. (1) Česká národní banka vydá rozhodnutí 32019L0879
1
o určení minimálního požadavku nebo
vnitřního minimálního požadavku v
souvislosti s přípravou nebo aktualizací
plánu řešení krize.

Čl. 45h odst. 8

§ 134 odst. (2) Rozhodnutí o určení minimálního 32019L0879
2
požadavku a vnitřního minimálního
požadavku
Česká
národní
banka
pravidelně přezkoumává a v případě
podstatné změny okolností vydá nové
rozhodnutí.

Čl. 45h odst. 7 druhý 7. …
pododstavec
Společné rozhodnutí a veškerá
rozhodnutí přijatá v případě
neexistence společného rozhodnutí
jsou pravidelně přezkoumávána a v
případě potřeby aktualizována.

§ 135 odst. (1)
Pro
účely
určení
hodnoty 32014L0059
1
odepisovatelného závazku z derivátu se u
derivátu, který podléhá dohodě o
vzájemném
započtení
pohledávek
smluvních stran, určí odepisovatelné
závazky povinné osoby vyplývající z
tohoto derivátu, jako by bylo provedeno
toto
započtení,
a
takto
určený
odepisovatelný závazek povinné osoby je
pak
předmětem
určení
hodnoty
odepisovatelného závazku z takového
derivátu.

Čl. 49 odst. 1 až 3

8. Orgány příslušné k řešení krize v
koordinaci s příslušnými orgány
vyžadují a ověřují, že subjekty plní
požadavek uvedený v čl. 45 odst. 1,
a
souběžně
s
vypracováním
a udržováním plánů řešení krize
přijímají rozhodnutí podle tohoto
článku.

1. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize při výkonu
pravomoci k odpisu a konverzi ve
vztahu k závazkům vzniklým z
derivátů dodržovaly tento článek.
2. Orgány příslušné k řešení krize
vykonají pravomoc k odpisu a
konverzi ve vztahu k závazku z
derivátu pouze při uzavření derivátů
nebo po něm. Při zahájení řešení
krize jsou orgány příslušné k řešení
krize oprávněny za tímto účelem

ukončit a závěrečně
jakýkoli derivát.

vypořádat

Pokud byl závazek z použití nástroje
rekapitalizace z vnitřních zdrojů
vyloučen podle čl. 44 odst. 3, nejsou
orgány příslušné k řešení krize
povinny daný derivát ukončit či
závěrečně vypořádat.
3. Pokud derivátové transakce
podléhají nettingové dohodě, určí
orgán příslušný k řešení krize nebo
nezávislý
odhadce
v
rámci
oceňování podle článku 36 závazek
vzniklý z uvedených transakcí v
čisté výši v souladu s podmínkami
uvedené dohody.
§ 135 odst. (2) Česká národní banka nebo oceňovatel 32014L0059
2
při určení hodnoty odepisovatelného
závazku vyplývajícího z derivátové
smlouvy
postupuje
podle
přímo
použitelného předpisu Evropské unie,
kterým se provádí čl. 49 směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
31)
2014/59/EU , a použije vhodné postupy
pro
a)

určení

hodnoty

odepisovatelného

Čl. 49 odst. 4

4. Orgány příslušné k řešení krize
určí hodnotu závazků vzniklých z
derivátů v souladu:
a) s vhodnou metodikou pro
určování hodnoty tříd derivátů,
včetně
transakcí
podléhajících
nettingovým dohodám;
b) se zásadami pro stanovení
relevantního okamžiku, k němuž se
má stanovit hodnota derivátové
pozice; a

závazku vyplývajícího z dané třídy
derivátů včetně derivátů podléhajících
dohodám
o
vzájemném
započtení
pohledávek,
b) stanovení okamžiku, ke kterému je
hodnota
odepisovatelného
závazku
povinné osoby vyplývajícího z derivátu
zjišťována,
c) srovnání poklesu hodnoty pohledávek a
dluhů vyplývajících z derivátu, který by
nastal v důsledku provedení vzájemného
započtení pohledávek smluvních stran v
souladu s ujednáním o závěrečném
vyrovnání
a
zahrnutí
výsledného
odepisovatelného závazku do odpisu nebo
konverze, s hodnotou, o kterou by byla
snížena ztráta, kdyby odepisovatelný
závazek vyplývající z derivátu byl zahrnut
do odpisu nebo konverze závazků.

Nařízení Komise v přenesené
pravomoci (EU) 2016/1401 ze dne 23.
května 2016, kterým se doplňuje směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro
ozdravné postupy a řešení krize
31)

c) s vhodnou metodikou pro
srovnání snížení hodnoty, k němuž
by došlo při závěrečném vypořádání
a rekapitalizaci derivátů, a výše
ztrát, jež by deriváty utrpěly v
případě rekapitalizace.

úvěrových
institucí
a
investičních
podniků, pokud jde o regulační technické
normy pro metodiky a zásady týkající se
ocenění závazků vzniklých z derivátů, v
platném znění.
§ 136 odst. (1) Povinná osoba, která má povinnost 32019L0879
1
udržovat kapitál a způsobilé závazky
alespoň ve výši odpovídající minimálnímu
požadavku, podává České národní bance
informace o
a) výši kapitálu a způsobilých závazků
vyjádřené v absolutních částkách a o výši
kapitálu a způsobilých závazků vyjádřené
podle § 127a, po případném uplatnění
odpočtů podle čl. 72e až 72j nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013, a
b) výši jiných odepisovatelných závazků.

Čl. 45i odst. 1 první 1. Subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1,
pododstavec, písm. a) na které se vztahuje požadavek
uvedený v čl. 45 odst. 1, podávají
a b)
svému příslušnému orgánu a orgánu
příslušnému k řešení krize tyto
informace:
a) výši kapitálu, který v příslušných
případech splňuje podmínky čl. 45f
odst. 2 písm. b) této směrnice, a výši
způsobilých závazků a vyjádření
těchto výší v souladu s čl. 45 odst. 2
této směrnice po případném
uplatnění odpočtů v souladu s
články 72e až 72j nařízení (EU) č.
575/2013;
b) výši jiných závazků použitelných
k rekapitalizaci z vnitřních zdrojů;

§ 136 odst. (2) Povinná osoba, která má povinnost 32019L0879
2
udržovat kapitál a způsobilé závazky
alespoň ve výši odpovídající vnitřnímu
minimálnímu požadavku, podává České

Čl. 45i odst. 1 první 1. Subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1,
pododstavec, písm. a) na které se vztahuje požadavek
uvedený v čl. 45 odst. 1, podávají
a b)
svému příslušnému orgánu a orgánu

národní bance informace o
a) výši kapitálu splňujícího podmínky
podle § 130a a způsobilých závazků
splňujících podmínky podle § 130,
vyjádřené v absolutních částkách, a o výši
kapitálu a způsobilých závazků vyjádřené
podle § 127a, a
b) výši jiných odepisovatelných závazků.

příslušnému k řešení krize tyto
informace:
a) výši kapitálu, který v příslušných
případech splňuje podmínky čl. 45f
odst. 2 písm. b) této směrnice, a výši
způsobilých závazků a vyjádření
těchto výší v souladu s čl. 45 odst. 2
této směrnice po případném
uplatnění odpočtů v souladu s
články 72e až 72j nařízení (EU) č.
575/2013;
b) výši jiných závazků použitelných
k rekapitalizaci z vnitřních zdrojů;

§ 136 odst. (3) Povinná osoba uvede u všech položek 32019L0879
3
podle odstavců 1 a 2 jejich složení včetně
profilu splatnosti, pořadí v řízení podle
insolvenčního zákona a informace, zda se
řídí právem jiného než členského státu.
Řídí-li se právem jiného než členského
státu, uvede také, zda jsou splněny
požadavky
na
obsah
smluvní
dokumentace podle § 74a, 148 a dále čl. 52
odst. 1 písm. p) a q) a čl. 63 písm. n) a o)
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013.

Čl. 45i odst. 1 první 1. Subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1,
na které se vztahuje požadavek
pododstavec
uvedený v čl. 45 odst. 1, podávají
svému příslušnému orgánu a orgánu
příslušnému k řešení krize tyto
informace:
a) výši kapitálu, který v příslušných
případech splňuje podmínky čl. 45f
odst. 2 písm. b) této směrnice, a výši
způsobilých závazků a vyjádření
těchto výší v souladu s čl. 45 odst. 2
této směrnice po případném
uplatnění odpočtů v souladu s

články 72e až 72j nařízení (EU) č.
575/2013;
b) výši jiných závazků použitelných
k rekapitalizaci z vnitřních zdrojů;
c) v případě položek uvedených v
písmenech a) a b):
i) jejich složení, včetně jejich profilu
splatnosti,
ii) jejich
pořadí
úpadkovém řízení a

v

běžném

iii) informace o tom, zda podléhají
právním předpisům třetí země, a
pokud ano, tak které, a zda obsahují
smluvní podmínky uvedené v čl. 55
odst. 1 této směrnice a v čl. 52 odst.
1 písm. p) a q) a čl. 63 písm. n) a o)
nařízení (EU) č. 575/2013.
§ 136 odst. (4) Povinná osoba podává informace 32019L0879
4
uvedené v odstavci 1 písm. a) a odstavci 2
písm. a) nejméně jednou za 6 měsíců a
informace uvedené v odstavci 1 písm. b),
odstavci 2 písm. b) a odstavci 3 nejméně
jednou ročně. Česká národní banka může
vyžadovat častější podávání informací.

Čl. 45i odst. 2 a 3

2. Subjekty uvedené v odstavci 1
podávají tyto informace:
a) nejméně jednou za půl roku
informace uvedené v odst. 1 písm. a)
a
b) nejméně jednou za rok informace
uvedené v odst. 1 písm. b) a c).
Avšak na žádost příslušného orgánu

nebo orgánu příslušného k řešení
krize podávají subjekty uvedené v
odstavci 1 informace uvedené v
odstavci 1 častěji.
3. Subjekty uvedené odstavci 1
zveřejňují alespoň jednou ročně tyto
informace:
a) výši kapitálu, který v příslušných
případech splňuje podmínky čl. 45f
odst. 2 písm. b), a výši způsobilých
závazků
b) složení položek uvedených v
písmeni a) včetně jejich profilu
splatnosti a pořadí v běžném
úpadkovém řízení;
c) použitelný požadavek podle
článku 45e nebo článku 45f
vyjádřený v souladu s čl. 45 odst. 2.
§ 136 odst. (5)
Informaci
o
výši
jiných 32019L0879
5
odepisovatelných závazků podle odstavce
1 nebo 2 nemusí podat povinná osoba,
která ke dni vzniku povinnosti podat
informaci udržuje kapitál a způsobilé
závazky ve výši alespoň 150 %
minimálního požadavku nebo vnitřního
minimálního požadavku vypočítané podle

Čl. 45i odst. 1 druhý 1. …
pododstavec
Povinnost sdělovat výši jiných
závazků
použitelných
k
rekapitalizaci z vnitřních zdrojů
uvedená v prvním pododstavci písm.
b) tohoto odstavce se nepoužije na
subjekty, které ke dni podání této
informace drží kapitál a způsobilé

odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm.
a).

závazky ve výši alespoň 150 %
požadavku uvedeného v čl. 45 odst.
1, vypočítané v souladu s prvním
pododstavcem písm. a) tohoto
odstavce.

§ 136 odst. (6) Informaci podle odstavce 1 nebo 2 32019L0879
6
nemusí podat povinná osoba, u které plán
řešení krize stanoví, že její selhání bude
řešeno likvidací nebo postupem podle
insolvenčního zákona.

Čl. 45i odst. 4

4. Odstavce 1 a 3 tohoto článku se
nepoužijí na subjekty, jejichž plán
řešení krize stanoví, že mají být
likvidovány v běžném úpadkovém
řízení.

§ 136a odst. (1) Povinná osoba, která má povinnost 32019L0879
1
udržovat kapitál a způsobilé závazky
alespoň ve výši odpovídající minimálnímu
požadavku,
uveřejňuje
způsobem
umožňujícím dálkový přístup alespoň
jednou ročně

Čl. 45i odst. 3

3. Subjekty uvedené odstavci 1
zveřejňují alespoň jednou ročně tyto
informace:

a) výši kapitálu a způsobilých závazků,
b) složení položek uvedených v písmeni a)
včetně jejich profilu splatnosti a pořadí
v řízení podle insolvenčního zákona a
c) minimální požadavek podle § 127a odst.
1.

a) výši kapitálu, který v příslušných
případech splňuje podmínky čl. 45f
odst. 2 písm. b), a výši způsobilých
závazků
b) složení položek uvedených v
písmeni a) včetně jejich profilu
splatnosti a pořadí v běžném
úpadkovém řízení;
c) použitelný požadavek podle
článku 45e nebo článku 45f
vyjádřený v souladu s čl. 45 odst. 2.

§ 136a odst. (2) Povinná osoba, která má povinnost 32019L0879
2
udržovat kapitál a způsobilé závazky
alespoň ve výši odpovídající vnitřnímu
minimálnímu požadavku, uveřejňuje
způsobem umožňujícím dálkový přístup
alespoň jednou ročně

Čl. 45i odst. 3

3. Subjekty uvedené odstavci 1
zveřejňují alespoň jednou ročně tyto
informace:
a) výši kapitálu, který v příslušných
případech splňuje podmínky čl. 45f
odst. 2 písm. b), a výši způsobilých
závazků

a) výši kapitálu splňujícího podmínky
podle § 130a a způsobilých závazků
splňujících podmínky podle § 130,

b) složení položek uvedených v
písmeni a) včetně jejich profilu
splatnosti a pořadí v běžném
úpadkovém řízení;

b) složení položek uvedených v písmeni a)
včetně jejich profilu splatnosti a pořadí
v řízení podle insolvenčního zákona a

c) použitelný požadavek podle
článku 45e nebo článku 45f
vyjádřený v souladu s čl. 45 odst. 2.

c) vnitřní minimální požadavek vyjádřený
podle § 127a odst. 2.
§ 136a odst. (3) Uveřejňovat informace podle odstavce 32019L0879
3
1 nebo 2 nemusí povinná osoba, u které
plán řešení krize stanoví, že její selhání
bude řešeno likvidací nebo postupem
podle insolvenčního zákona.

Čl. 45i odst. 4

4. Odstavce 1 a 3 tohoto článku se
nepoužijí na subjekty, jejichž plán
řešení krize stanoví, že mají být
likvidovány v běžném úpadkovém
řízení.

§ 136a odst. (4) Pokud bylo provedeno opatření k 32019L0879
4
řešení krize nebo došlo k odpisu nebo
konverzi podle části páté, povinnost
zveřejnit informace podle odstavce 1 nebo
2 vznikne uplynutím lhůty pro splnění
minimálního požadavku nebo vnitřního

Čl. 45i odst. 7

7. Pokud byla provedena opatření k
řešení
krize
nebo vykonány
pravomoci k odpisu a konverzi
podle článku 59, požadavky na
zveřejnění informací uvedené v
odstavci 3 se použijí od konce lhůty

minimálního požadavku.

§ 136b

pro splnění požadavků uvedených v
článku 45e nebo 45f podle
článku 45m.

Česká národní banka informuje Evropský 32019L0879
orgán pro bankovnictví o minimálním
požadavku nebo vnitřním minimálním
požadavku, které určila pro jednotlivé
povinné osoby.

§ 137 odst. (1) Pokud povinná osoba neudržuje 32019L0879
1
kapitál a způsobilé závazky alespoň ve
výši odpovídající minimálnímu požadavku
nebo vnitřnímu minimálnímu požadavku,
Česká národní banka uplatní
a) opatření k odstranění překážek
způsobilosti k řešení krize podle § 23 až
26,
b) pravomoc uložit omezení podle § 26a,
c) opatření k nápravě
právního předpisu6),

podle

jiného

d) pravomoc uložit povinnost udržovat
kapitál nad rámec požadavku podle čl. 92
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013,

Čl. 45j odst. 1

1. Orgány příslušné k řešení krize
informují EBA o minimálním
požadavku na kapitál a způsobilé
závazky, který byl stanoven pro
jednotlivé
subjekty
v
jejich
pravomoci v souladu s článkem 45e
nebo článkem 45f.

Čl. 45k odst. 1 první 1. Veškeré případy porušení
minimálního požadavku na kapitál a
pododstavec
způsobilé závazky uvedeného v
článku 45e nebo 45f řeší relevantní
orgány na základě alespoň jedné
pravomocí
a
z následujících
opatření:
a) pravomocí řešit nebo odstraňovat
překážky způsobilosti k řešení krize
v souladu s články 17 a 18;
b) pravomocí uvedených v článku
16a;
c) opatření uvedených v článku 104
směrnice 2013/36/EU;
d) opatření

včasného

zásahu

v

e) opatření včasného zásahu podle § 37,
nebo

souladu s článkem 27;
e) správních sankcí a jiných
správních opatření v souladu s
článkem 110 a s článkem 111.

f) sankce nebo opatření k nápravě podle
části jedenácté.
§ 137 odst. (2)
Při porušení povinnosti podle 32019L0879
2
odstavce 1 může Česká národní banka
rovněž provést posouzení, zda povinná
osoba selhává podle § 4.

Čl. 45k odst. 1 druhý 1. …
pododstavec
Relevantní orgány mohou rovněž
provést posouzení, zda je instituce
nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) a d) v selhání nebo je
jejich selhání pravděpodobné, a to v
souladu s článkem 32, 32a nebo
případně 33.

§ 137a odst. (1) Významná osoba podléhající řešení 32019L0879
1
krize nemusí splňovat požadavek na
podřízenost podle § 129c po dobu 2 let ode
dne, kdy byl vůči ní uplatněn odpis nebo
konverze odepisovatelných závazků nebo
odpis a konverze odepisovatelných
kapitálových
nástrojů
a
vnitroskupinových způsobilých závazků.

Čl. 45m odst. 3

3. Minimální úrovně požadavků
uvedených v čl. 45c odst. 5 a 6 se
nepoužijí po dobu dvou let ode dne:
a) kdy subjekt řešící krizi uplatnil
nástroj rekapitalizace z vnitřních
zdrojů; nebo
b) kdy subjekt řešící krizi zavedl
alternativní opatření soukromého
sektoru uvedené v čl. 32 odst. 1
písm. b), jehož prostřednictvím byly
kapitálové nástroje a další závazky
odepsány nebo konvertovány na
nástroje kmenového kapitálu tier 1,
nebo kdy byly ve vztahu k tomuto

subjektu řešícímu krizi uplatněny
pravomoci k odpisu nebo konverzi
v souladu s článkem 59, za účelem
rekapitalizace subjektu řešícího krizi
bez použití nástrojů k řešení krize.
§ 137a odst. (2) Povinná osoba nemusí plnit požadavky 32019L0879
2
podle § 128c a 129c po dobu 3 let ode dne,
kdy povinná osoba nebo skupina, jejíž je
povinná osoba členem, byla určena
globálně systémově významnou institucí
nebo se stala nebo byla určena významnou
osobou.

Čl. 45m odst. 4

4. Požadavky uvedené v čl. 45b
odst. 4 a 7, případně i v čl. 45c odst.
5 a 6, se nepoužijí po dobu tří let
ode dne, kdy subjekt řešící krizi
nebo skupina, jejíž je subjekt řešící
krizi součástí, byly určeny jako GSVI nebo od kterého se subjekt
řešící krizi nachází v situaci uvedené
v čl. 45c odst. 5 nebo 6.

§ 137a odst. (3) Česká národní banka stanoví povinné 32019L0879
3
osobě, vůči které bylo uplatněno opatření
k řešení krize nebo pravomoc k odpisu a
konverzi podle § 60, vhodné přechodné
období
pro
splnění
minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku a požadavku na podřízenost.

Čl. 45m odst. 5

5. Odchylně od čl. 45 odst. 1 stanoví
orgány příslušné k řešení krize
vhodné přechodné období pro
splnění požadavků podle článků 45e
nebo 45f nebo případně požadavku
vyplývajícího z uplatnění čl. 45b
odst. 4, 5 nebo 7 pro instituce nebo
subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) a d), na které byly
použity nástroje k řešení krize nebo
pravomoci k odpisu nebo konverzi
uvedené v článku 59.

§ 137a odst. (4) Česká národní banka sdělí povinné 32019L0879
4
osobě očekávání ohledně výše kapitálu a
způsobilých závazků pro každé období
v délce 1 roku v rámci přechodného
období s cílem usnadnit postupné
navyšování její schopnosti absorbovat
ztráty a rekapitalizace.

Čl. 45m odst. 6

6. Pro účely odstavců 1 až 5 sdělí
orgány příslušné k řešení krize dané
instituci nebo subjektu uvedenému v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d)
plánovaný minimální požadavek na
kapitál a způsobilé závazky pro
každé 12měsíční období v rámci
přechodného
období
s cílem
usnadnit postupné navyšování jejich
schopnosti absorbovat ztráty a
schopnosti rekapitalizace. Na konci
přechodného období se minimální
požadavek na kapitál a způsobilé
závazky rovná částce určené podle
čl. 45b odst. 4, 5 nebo 7, čl. 45c
odst. 5 a 6, článku 45e nebo článku
45f.

§ 137a odst. (5) Při určení přechodného období podle 32019L0879
5
odstavce 3 Česká národní banka zohlední

Čl. 45m odst. 7

Při stanovování přechodných období
orgány příslušné k řešení krize
zohlední:

a) převahu vkladů a neexistenci
dluhových nástrojů v modelu financování,
b) přístup na kapitálové
způsobilými závazky a

trhy

se

c) rozsah, v jakém osoba podléhající
řešení krize závisí na kmenovém kapitálu
tier 1 při plnění minimálního požadavku.

a) převahu vkladů a
dluhových nástrojů v
financování;

absenci
modelu

b) přístup na kapitálové trhy se
způsobilými závazky;
c) rozsah, v jakém subjekt řešící

krizi závisí na kmenovém kapitálu
tier 1 při plnění požadavku
uvedeného v článku 45e.
§ 137a odst. (6) Pravomoc České národní banky 32019L0879
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následně přezkoumat délku přechodného
období nebo očekávání ohledně výše
kapitálu a způsobilých závazků ani
pravomoc vydat v této věci nové
rozhodnutí není odstavci 1 až 5 dotčena.

Čl. 45m odst. 8

§ 148 odst. (2)
Česká
národní
banka
může 32014L0059 ve znění čl. 55 odst. 1 druhý
2 až 4
pododstavec, odst. 3 a
rozhodnutím nebo opatřením obecné 32019L0879
4
povahy určit, že odstavec 1 se neuplatní
vůči povinným osobám, u nichž je
minimální požadavek nebo vnitřní
minimální požadavek roven částce pro
úhradu ztráty. Odepisovatelné závazky,
na jejichž smluvní dokumentaci by se
jinak vztahovala povinnost podle odstavce
1, nelze použít pro plnění minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku.
(2)(3) Česká národní banka může
požadovat, aby jí povinná osoba předložila
právní posouzení vymahatelnosti uznání

8. S výhradou odstavce 1 mohou
orgány příslušné k řešení krize
kdykoli následně přezkoumat buď
přechodné období, nebo jakýkoli
plánovaný minimální požadavek na
kapitál a způsobilé závazky sdělený
podle odstavce 6.
1. …
Orgány příslušné k řešení krize
mohou rozhodnout, že povinnost
uvedená v prvním pododstavci
tohoto odstavce se netýká institucí
nebo subjektů, u nichž se požadavek
podle čl. 45 odst. 1 rovná částce k
absorpci ztrát, jak je vymezena v čl.
45c odst. 2 písm. a), za předpokladu,
že závazky, které splňují podmínky
uvedené v prvním pododstavci a
které nezahrnují smluvní podmínku
uvedenou v daném pododstavci,
nejsou do tohoto požadavku
započteny.

podle odstavce 1.
(3)(4) Nesplnění povinnosti uvedené v
odstavci 1 nemá vliv na pravomoc České
národní banky odepsat nebo konvertovat
odepisovatelné závazky.

První pododstavec se nepoužije,
pokud orgán členského státu
příslušný k řešení krize zjistí, že
závazky nebo nástroje uvedené v
prvním pododstavci mohou podléhat
pravomocem k odpisu a konverzi ze
strany orgánu příslušného k řešení
krize v členském státě podle práva
třetí země nebo podle závazné
dohody uzavřené s touto třetí zemí.
3. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize mohly od
institucí a subjektů uvedených v čl.
1 odst. 1 písm. b), c) a d) vyžadovat,
aby orgánům poskytly právní
stanovisko týkající se právní
vymahatelnosti a účinnosti takové
podmínky uvedené v odstavci 1
tohoto článku.
4. Skutečnost, že instituce nebo
subjekt uvedené v čl. 1 odst. 1 písm.
b), c) nebo d) nezahrnuly do
smluvních ustanovení, jimiž se
příslušný závazek řídí, smluvní
podmínku v souladu s požadavkem
v odstavci 1 tohoto článku, nebrání
orgánu příslušnému k řešení krize ve

výkonu pravomocí k odpisu a
konverzi ve vztahu k uvedenému
závazku.
§ 149a odst. (1) Zjistí-li povinná osoba, že splnění 32019L0879
1
požadavku podle § 148 odst. 1 je právně
nebo fakticky neuskutečnitelné, oznámí
tuto skutečnost České národní bance
včetně
kategorie
příslušného
odepisovatelného závazku a odůvodnění
neproveditelnosti; to neplatí, jedná-li se o
závazek, který vyplývá z dluhového
nástroje
nebo
kterému
odpovídá
pohledávka, která je v řízení podle
insolvenčního zákona uspokojována v
pozdějším pořadí, než v jakém jsou
uspokojovány
pohledávky
ostatních
nezajištěných věřitelů. Povinná osoba
poskytne bez zbytečného odkladu na
žádost České národní banky veškeré
informace potřebné k posouzení dopadů
tohoto zjištění na způsobilost k řešení
krize podle § 22. Od okamžiku obdržení
oznámení
o neuskutečnitelnosti
požadavku podle § 148 odst. 1 Českou
národní bankou se § 148 odst. 1 nepoužije
ve vztahu k odepisovatelnému závazku,
ohledně kterého bylo oznámení učiněno.

Čl. 55 odst. 2, první a 2. Členské státy zajistí, aby v
případě, že instituce nebo subjekt
druhý pododstavec
uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) dospějí ke zjištění, že
zahrnutí podmínky v souladu s
požadavkem v odstavci 1 do
smluvních ustanovení, jimiž se
příslušný závazek řídí, je právně
nebo jinak neproveditelné, tato
instituce nebo subjekt oznámí své
zjištění včetně označení kategorie,
do níž daný závazek spadá, a
odůvodnění tohoto zjištění orgánu
příslušnému k řešení krize. Instituce
nebo subjekt poskytne orgánu
příslušnému k řešení krize na jeho
žádost
veškeré
informace
v
přiměřené lhůtě po obdržení
oznámení,
aby
tento
orgán
vyhodnotil dopad tohoto oznámení
na způsobilost dané instituce nebo
subjektu k řešení krize.
Členské státy zajistí, aby v případě
oznámení
podle
prvního

pododstavce tohoto odstavce byla
povinnost zahrnout podmínku v
souladu s požadavkem v odstavci 1
do
smluvních
ustanovení
automaticky
pozastavena
od
okamžiku, kdy orgán příslušný k
řešení krize oznámení obdržel.

§ 149a odst. (2) Česká národní banka oznámení podle 32019L0879
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odstavce 1 posoudí bez zbytečného
odkladu. Dojde-li Česká národní banka k
závěru, že splnění požadavku podle § 148
odst. 1 je proveditelné, uloží povinné
osobě smluvní dokumentaci v přiměřené
lhůtě doplnit o uznání skutečností podle §
148 odst. 1. Česká národní banka může
povinné osobě uložit změnu postupů
týkajících se uplatňování výjimek z
požadavků podle § 148 odst. 1.

Čl. 55 odst. 2, třetí 2. …
pododstavec
V případě, že orgán příslušný k
řešení krize dojde k závěru, že s
ohledem
na
potřebu
zajistit
způsobilost instituce nebo subjektu
k řešení krize není zahrnutí
podmínky do smluvních ustanovení
v souladu s požadavkem v odstavci
1 právně nebo jinak neproveditelné,
v přiměřené lhůtě po obdržení
oznámení
podle
prvního
pododstavce požaduje, aby tato
smluvní podmínka byla zahrnuta.
Orgán příslušný k řešení krize může
navíc po instituci nebo subjektu

požadovat, aby změnily své postupy
týkající se uplatňování výjimky ze
smluvního uznání rekapitalizace z
vnitřních zdrojů.
§ 149a odst. (3) Česká národní banka může opatřením 32019L0879
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obecné povahy v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie vydaný
podle čl. 55 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/59/EU upřesnit
kategorie závazků, u kterých může
povinná osoba rozhodnout, že splnění
požadavku podle § 148 odst. 1 je
neuskutečnitelné.

Čl. 55 odst. 7

§ 149a odst. (4) Pokud Česká národní banka při 32019L0879
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posuzování způsobilosti k řešení krize
povinné osoby zjistí, že skupina
odepisovatelných závazků povinné osoby
je tvořena v souhrnu z více než z 10%
závazky, které nezahrnují smluvní
podmínku podle § 148 odst. 1 nebo jsou
vyloučeny z uplatnění pravomoci k odpisu
nebo konverzi odepisovatelných závazků
podle § 122 nebo § 123, vyhodnotí dopad
této skutečnosti na způsobilost k řešení
krize povinné osoby včetně posouzení

Čl. 55 odst. 2, pátý 2. …
pododstavec
Pokud orgán příslušný k řešení krize
v rámci posouzení způsobilosti k
řešení krize instituce nebo subjektu
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) v souladu s články 15 a 16
nebo kdykoli jindy zjistí, že v třídě
závazků, která zahrnuje způsobilé
závazky, činí výše závazků, které v
souladu s prvním pododstavcem
tohoto odstavce nezahrnují smluvní
podmínku uvedenou v odstavci 1,

7. Považuje-li to orgán příslušný k
řešení krize za nezbytné, upřesní
kategorie závazků, u nichž mohou
instituce nebo subjekt uvedené v čl.
1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) dospět
ke zjištění, že zahrnutí smluvní
podmínky uvedené v odstavci 1
tohoto článku je právně nebo jinak
neproveditelné, a to na základě
podmínek dále upřesněných v
důsledku uplatňování odstavce 6.

možného dopadu na věřitele.

§ 149a odst. (5) Dojde-li Česká národní banka k 32019L0879
5
závěru, že závazky, které nezahrnují
smluvní uznání skutečnosti podle § 148
odst. 1, tvoří podstatnou překážku
způsobilosti instituce k řešení krize, zahájí
řízení o opatřeních k odstranění překážek
podle § 23.

spolu se závazky, jež jsou vyloučeny
z uplatnění nástroje k rekapitalizaci
z vnitřních zdrojů v souladu s čl. 44
odst. 2 nebo by mohly být vyňaty v
souladu s čl. 44 odst. 3, více než 10
% této třídy, okamžitě vyhodnotí
dopad této konkrétní skutečnosti na
způsobilost dané instituce nebo
subjektu k řešení krize, včetně
dopadu na způsobilost k řešení krize
vyplývajícího z rizika porušení
záruk pro věřitele stanovených v
článku 73 při uplatnění pravomoci k
odpisu nebo konverzi způsobilých
závazků.
Čl. 55 odst. 2, šestý 2. …
pododstavec
Pokud orgán příslušný k řešení krize
dospěje na základě posouzení
uvedeného v pátém pododstavci
tohoto odstavce k závěru, že
závazky, které v souladu s prvním
pododstavcem nezahrnují smluvní
podmínku uvedenou v odstavci 1,
tvoří
podstatnou
překážku
způsobilosti k řešení krize, uplatní
případně pravomoci uvedené v

článku 17 s cílem odstranit tuto
překážku způsobilosti k řešení krize.
§ 149a odst. (6) Závazky instituce, které nezahrnují 32019L0879
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smluvní podmínku podle § 148 odst. 1
nebo na které se podle tohoto ustanovení
tato
podmínka
nevztahuje,
se
nezapočítávají do minimálního požadavku
a vnitřního minimálního požadavku.

Čl. 55 odst. 2, sedmý 2. …
pododstavec
Závazky, u nichž instituce nebo
subjekt uvedené v čl. 1 odst. 1 písm.
b), c) nebo d) nezahrnou do
smluvních ustanovení podmínku
požadovanou podle odstavce 1
tohoto článku nebo na něž se v
souladu s tímto odstavcem tento
požadavek
nevztahuje,
se
nezapočítávají do minimálního
požadavku na kapitál a způsobilé
závazky.

§ 152 odst. (1)
Česká
národní
banka
plán 32014L0059
1
reorganizace
podnikatelské
činnosti
posoudí ve lhůtě 1 měsíce ode dne jeho
obdržení. Česká národní banka plán
reorganizace podnikatelské činnosti schválí,
jestliže lze předpokládat, že provedením
opatření uvedených v tomto plánu bude
obnovena dlouhodobá schopnost povinné
osoby pokračovat v činnosti.

čl. 52 odst. 7

7. Do jednoho měsíce ode dne
předložení
plánu
reorganizace
podnikatelské činnosti relevantní
orgán příslušný k řešení krize
posoudí pravděpodobnost toho, že
plán v případě provedení obnoví
dlouhodobou
životaschopnost
instituce nebo subjektu uvedeného v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d).
Toto posouzení provede ve shodě s
relevantním příslušným orgánem.
Pokud orgán příslušný k řešení krize

a příslušný orgán dojdou k závěru,
že by plán uvedeného cíle dosáhl,
orgán příslušný k řešení krize jej
schválí.
§ 158 odst. (1) Vládní stabilizační nástroje lze uplatnit 32014L0059 ve znění čl. 56 odst. 1, 3 a 4
1
vůči povinné osobě, jež splňuje podmínky 32019L0879
podle § 78 odst. 1, pokud
a) nastala nebo hrozí systémová krize,
b) jiná opatření byla uplatněna v nejvyšší
míře, jež je slučitelná se zachováním
finanční stability,
c) uplatnění vládních stabilizačních nástrojů
slouží k ochraně veřejného zájmu,
d) vlastníci nástrojů účasti na povinné osobě
a věřitelé povinné osoby se odpisem,
konverzí nebo jiným způsobem podílejí na
úhradě ztráty povinné osoby v celkové výši
nejméně 8 % pasiv kapitálu a celkových
závazků povinné osoby,
e) uplatnění vládních stabilizačních nástrojů
je v souladu s právními předpisy4) a akty5)
Evropské unie pro oblast veřejné podpory a
f) alespoň jedna z podmínek uvedených v
odstavci 2 je splněna.

1. Členské státy mohou poskytnout
mimořádnou veřejnou finanční
podporu
prostřednictvím
dodatečných
nástrojů
finanční
stabilizace v souladu s odstavcem 3
tohoto článku, s čl. 37 odst. 10 a s
rámcem Unie pro státní podporu se
záměrem podílet se na řešení krize
instituce nebo subjektu uvedeného v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d),
včetně možnosti zasáhnout přímo,
aby zabránily jejich likvidaci, aby
tím dosáhly účelu řešení krize
uvedeného v čl. 31 odst. 2 ve vztahu
k členskému státu nebo k Unii jako
celku. Toto opatření uskutečňuje
členský stát nebo je uskutečňováno
pod
vedením
příslušného
ministerstva nebo vlády v úzké
spolupráci s orgánem příslušným k
řešení krize.
3.
Vládní
nástroje
finanční
stabilizace se použijí jako poslední

možnost, poté co byly zváženy a v
maximální možné míře využity
všechny ostatní nástroje k řešení
krize, při současném zachování
finanční stability, jak určí příslušné
ministerstvo
nebo
vláda
po
konzultaci s orgánem příslušným k
řešení krize.
4. Členské státy zajistí, aby ony
samy
nebo
jejich
příslušná
ministerstva nebo vlády a orgán
příslušný k řešení krize používaly
vládní nástroje finanční stabilizace
pouze tehdy, jsou-li splněny
všechny podmínky stanovené v čl.
32 odst. 1 a jedna z těchto
podmínek:
a) příslušné ministerstvo nebo vláda
a orgán příslušný k řešení krize po
konzultaci s centrální bankou a
příslušným orgánem shledají, že by
použití nástrojů k řešení krize
nestačilo k zabránění významným
nepříznivým
důsledkům
pro
finanční systém;
b) příslušné ministerstvo nebo vláda
a orgán příslušný k řešení krize

shledají, že by uplatnění nástrojů k
řešení krize nestačilo k ochraně
veřejného zájmu, jestliže již předtím
centrální banka mimořádně poskytla
instituci likviditu;
c) ve vztahu k nástroji pro
přechodné
veřejné
vlastnictví
příslušné ministerstvo nebo vláda po
konzultaci s příslušným orgánem a
orgánem příslušným k řešení krize
shledají, že by uplatnění nástrojů k
řešení krize nestačilo k ochraně
veřejného zájmu, jestliže již předtím
byla instituci poskytnuta veřejná
kapitálová podpora prostřednictvím
nástroje pro kapitálovou podporu.
§ 164

Slouží-li to k naplnění účelu řešení krize, 32014L0059
může Česká národní banka současně
s uplatněním opatření k řešení krize
a) zrušit právo na nabytí nástrojů účasti na
povinné osobě,
b)
uložit
organizátorovi
evropského
regulovaného trhu vyloučení investičního
nástroje z obchodování na evropském
regulovaném trhu nebo oficiálním trhu nebo
pozastavení
obchodování
investičního

čl. 64 odst. 1 a 3

1. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize měly při
výkonu pravomoci k řešení krize
možnost:
a) s výhradou článku 78 stanovit, že
k převodu dojde bez jakéhokoli
závazku nebo zatížení pro převáděné
finanční nástroje, práva, aktiva nebo
závazky; pro tyto účely se za
závazek nebo zatížení nepovažuje
jakékoli právo na náhradu v souladu

nástroje na evropském regulovaném trhu
nebo oficiálním trhu,
c) rozhodnout a zajistit, že nabyvatel,
překlenovací instituce nebo osoba pro správu
aktiv vstoupí do právního postavení povinné
osoby ve vztahu k jakémukoli právu,
povinnosti nebo právnímu jednání povinné
osoby, a nabude tak práva a povinnosti, které
by jinak měla povinná osoba,
d) zrušit nebo změnit podmínky smlouvy,
jejíž smluvní stranou je povinná osoba, nebo
zajistit postoupení takové smlouvy na
nabyvatele,
e) uložit povinné osobě a členovi skupiny
povinné osoby včetně těch, u nichž bylo
uplatněno opatření k řešení krize nebo
jejichž úpadek je řešen v řízení podle
insolvenčního zákona, povinnost poskytnout
provozní služby nebo zařízení nezbytné k
provádění činnosti v souvislosti s předmětem
přechodu za podmínek platných před
uplatněním opatření k řešení krize a není-li
to možné, pak za podmínek obvyklých na
finančním trhu; poskytnutí těchto služeb
nebo zařízení nezahrnuje žádnou formu
finanční podpory,
f) uložit povinné osobě nebo nabyvateli

s touto směrnicí;
b) odstranit práva k nabývání
dalších akcií nebo jiných nástrojů
účasti;
c) požadovat po relevantním orgánu,
aby ukončil nebo pozastavil přijetí
finančních nástrojů k obchodování
na regulovaném trhu nebo jejich
kotování
podle
směrnice
Evropského parlamentu a Rady
2001/34/ES (33);
d) stanovit, aby se s příjemcem pro
účely veškerých práv nebo závazků
instituce v režimu řešení krize nebo
opatření, která přijala, včetně
veškerých práv nebo závazků
souvisejících
s
účasti
na
infrastruktuře trhu s výhradou
článků 38 a 40, zacházelo, jako by
se jednalo o instituci v režimu řešení
krize;
e) požadovat po instituci v režimu
řešení krize nebo příjemci, aby si
vzájemně poskytovali informace a
součinnost; a
f) zrušit nebo změnit podmínky

povinnost
vzájemného
informací a součinnosti,

poskytování

g) stanovit, že přechod nástrojů účasti,
majetku a dluhů nebude zatížen jiným
právem; náhrada za přechod podle tohoto
zákona se pro účely tohoto ustanovení
nepovažuje za zatížení jiným právem. Tím
není dotčen § 171.

smlouvy, jejíž stranou je instituce v
režimu řešení krize, nebo nahradit
příjemce jakožto její strana.
…
3. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize měly při
výkonu pravomoci k řešení krize
možnost stanovit opatření pro
zachování kontinuity nezbytná k
zajištění toho, aby opatření k řešení
krize byla účinná a aby příjemce
mohl tam, kde je to relevantní,
provozovat převedenou činnost.
Mezi tato opatření pro zachování
kontinuity patří zejména:
a) kontinuita smluv uzavřených
institucí v režimu řešení krize tak,
aby příjemce převzal práva a
závazky této instituce v souvislosti s
jakýmkoli převedeným finančním
nástrojem, právem, aktivem nebo
závazkem a aby tuto instituci
výslovně nebo implicitně nahradil
ve všech příslušných smluvních
dokumentech;
b) nahrazení instituce v režimu
řešení krize příjemcem ve veškerých

soudních řízeních týkajících se
jakéhokoli převedeného finančního
nástroje, práva,
aktiva
nebo
závazku.
§ 164a

Česká národní banka může odložit nejdéle 32014L0059
o 18 měsíců, a to i opakovaně, splatnost
odepisovatelných kapitálových nástrojů
vydaných
povinnou
osobou
nebo
odepisovatelných závazků povinné osoby
podle § 122, včetně splatnosti úroku
sjednaného v souvislosti s takovým
nástrojem nebo závazkem, nebo změnit
výši úroku sjednaného v souvislosti
s takovými nástroji nebo závazky, je-li to
nezbytné k uplatnění opatření k řešení
krize podle ustanovení tohoto zákona o
přechodu činnosti na soukromého
nabyvatele,
přechodu
činnosti
na
překlenovací instituci, osobě pro správu
aktiv
nebo
o
odpisu
a konverzi
odepisovatelných závazků.

Čl. 63 odst. 1 písm. j) 1. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize měly
veškeré pravomoci nezbytné k
uplatňování nástrojů k řešení krize u
institucí a subjektů uvedených v čl.
1 odst. 1 písm. b), c) a d), které
splňují příslušné podmínky zahájení
řešení krize. Orgány příslušné k
řešení krize musí mít zejména
následující pravomoci k řešení krize,
které mohou vykonávat jednotlivě
nebo v jakékoli kombinaci:
j) pravomoc změnit nebo upravit
splatnost dluhových nástrojů a
jiných
způsobilých
závazků
vydaných institucí v režimu řešení
krize nebo změnit výši úroků
splatných na základě takových
nástrojů a jiných způsobilých
závazků nebo datum splatnosti
těchto úroků, včetně dočasného
pozastavení plateb, s výjimkou
zajištěných závazků, na něž se

vztahuje čl. 44 odst. 2;
§ 165

Výkonem pravomoci uvedené v § 164 písm. 32014L0059
c) není dotčeno

čl. 64 odst. 4

a) právo zaměstnance povinné osoby na
ukončení pracovní smlouvy,
b) s výjimkou uplatnění pravomoci podle §
82a § 83 až 85 jakékoli smluvní právo,
včetně práva na ukončení smlouvy v
důsledku jednání nebo opomenutí povinné
osoby nebo nabyvatele, kterému byla
postoupena práva a který převzal povinnosti
z této smlouvy.

§ 166 odst. (2) Rozhodnutí orgánu příslušného k řešení 32014L0059 ve znění čl. 66 odst. 2 až 6
2 až 5
krize jiného členského státu ohledně snížení 32019L0879
položek kmenového kapitálu tier 1, odpisu a
konverze odepisovatelných kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých
závazků nebo odpisu nebo konverze
odepisovatelných závazků řídících se
českým právním řádem, nebo obdobné
rozhodnutí ve vztahu k věřitelům majícím

4. Pravomocemi uvedenými v odst.
1 písm. d) a v odst. 3 písm. b) není
dotčeno:
a) právo zaměstnance instituce v
režimu řešení krize na ukončení
pracovní smlouvy;
b) s výhradou článků 69, 70 a 71
jakékoli právo smluvní strany
vykonávat práva v rámci smlouvy,
včetně práva na ukončení, k nimž je
oprávněna v souladu s podmínkami
smlouvy v důsledku jednání nebo
opomenutí instituce v režimu řešení
krize před příslušným převodem
nebo příjemce po příslušném
převodu.
2. Členské státy poskytnou orgánu
příslušnému k řešení krize, který
provedl nebo má v úmyslu provést
převod,
veškerou
přiměřenou
součinnost k zajištění toho, aby byly
akcie nebo jiné nástroje účasti anebo
aktiva,
práva
nebo
závazky
převedeny na příjemce v souladu s
veškerými platnými požadavky

sídlo v České republice, je v České republice
vykonatelné, je-li vykonatelné podle práva
tohoto členského státu.
(3) Rozhodnutí orgánu příslušného k
řešení krize jiného členského státu o
uložení povinnosti poskytnout provozní
služby nebo zařízení nezbytné k provádění
činnosti v souvislosti s předmětem
přechodu povinné osobě nebo členovi
skupiny povinné osoby včetně těch, u
kterých bylo uplatněno opatření k řešení
krize nebo jejichž úpadek je řešen v řízení
podle insolvenčního zákona, je v České
republice vykonatelné, je-li vykonatelné
podle práva tohoto jiného členského státu.
(3)(4) Česká národní banka opatří rozhodnutí
podle odstavce 1 nebo 2,2 nebo 3 na žádost
orgánu příslušného k řešení krize jiného
členského státu doložkou vykonatelnosti.
Česká národní banka a Ministerstvo financí
poskytují přiměřenou součinnost orgánu
příslušnému k řešení krize jiného členského
státu tak, aby byla zajištěná platnost a
účinnost opatření podle odstavců 1 a 2 až 3
podle českého právního řádu. Ostatní orgány
veřejné správy poskytují České národní
bance a Ministerstvu financí veškerou

vnitrostátního práva.
3. Členské státy zajistí, aby
akcionáři, věřitelé a třetí strany
dotčení převodem akcií, jiných
nástrojů účasti, aktiv, práv nebo
závazků uvedených v odstavci 1
nebyli oprávněni převodu zabránit,
napadnout jej nebo zrušit podle
žádného ustanovení práva členského
státu, kde jsou aktiva umístěna, nebo
členského státu, jehož právem se
akcie, jiné nástroje účasti, práva
nebo závazky řídí.
4. Pokud orgán příslušný k řešení
krize v členském státě (dále jen
„členský stát A“) vykoná pravomoc
k odpisu či konverzi, a to i ve vztahu
ke kapitálovým nástrojům v souladu
s článkem 59, a mezi závazky
použitelné k rekapitalizaci z
vnitřních zdrojů nebo příslušné
kapitálové nástroje instituce v
režimu řešení krize patří:
a) nástroje nebo závazky, které se
řídí právem jiného členského státu,
než je stát orgánu příslušného k
řešení krize, jenž vykonal pravomoc

potřebnou součinnost.
(4)(5) Česká národní banka může
rozhodnout o přechodu nástrojů účasti,
majetku nebo dluhů s účinky na území
jiného členského státu, jsou-li splněny
požadavky stanovené právním řádem tohoto
členského státu k provedení takového
přechodu.

k odpisu či konverzi (dále jen
„členský stát B“);
b) závazky dlužné věřitelům
umístěným v členském státě B,
pak členský stát B zajistí, aby byla
jistina uvedených závazků nebo
nástrojů snížena nebo aby byla
provedena konverze závazků nebo
nástrojů v souladu s výkonem
pravomoci k odpisu či konverzi
orgánu příslušného k řešení krize v
členském státě A.
5. Členské státy zajistí, aby věřitelé
dotčení výkonem pravomoci k
odpisu či konverzi uvedeným v
odstavci 4 nebyli oprávněni
napadnout snížení jistiny nástroje
nebo závazku nebo případně jeho
konverzi na základě žádného
ustanovení práva členského státu B.
6. Každý členský stát zajistí, aby
následující
skutečnosti
byly
určovány v souladu s právem
členského státu orgánu příslušného k
řešení krize:
a) právo akcionářů, věřitelů a třetích

stran podat podle článku 85 podat
návrh na soudní přezkum převodu
akcií, jiných nástrojů účasti, aktiv,
práv nebo závazků uvedených v
odstavci 1 tohoto článku;
b) právo věřitelů podat podle článku
85 návrh na soudní přezkum snížení
jistiny nebo konverzi nástroje nebo
závazku, na něž se vztahuje odst. 4
písm. a) nebo b) tohoto článku;
c) záruky pro částečné převody
podle kapitoly VII ve vztahu k
aktivům, právům nebo závazkům
uvedeným v odstavci 1.
§ 167 odst. (1) Je-li předmětem opatření k řešení krize 32014L0059
1
majetek, který se nachází v jiném než
členském státě, nebo nástroj účasti, majetek
a dluhy, které se řídí právem jiného než
členského státu, Česká národní banka může
a) požadovat, aby osoba, která řídí povinnou
osobu, vůči které je uplatněno opatření k
řešení krize, a nabyvatel takového majetku,
nástroje účasti a dluhů přijali dostatečná
opatření k zajištění realizace odpisu,
konverze a opatření k řešení krize,
b) požadovat, aby osoba, která řídí povinnou

čl. 67 odst. 1

1.
Členské státy stanoví, aby v
případech, kdy se opatření k řešení
krize týká opatření přijatého ohledně
aktiv umístěných ve třetí zemi nebo
akcií, jiných nástrojů účasti, práv
nebo závazků, které se řídí právem
třetí země, orgány příslušné k řešení
krize mohly požadovat, aby:
a) správce, konkurzní správce nebo
jiná osoba vykonávající kontrolu
nad institucí v režimu řešení krize a
příjemce podnikli veškeré nezbytné

osobu, vůči které je uplatněno opatření k
řešení krize, před nabytím účinnosti
přechodu, odpisu, konverze nebo jiného
opatření k řešení krize, držela tento majetek
na účet nabyvatele do doby, než přechod,
odpis, konverze nebo jiné opatření nabude
účinnosti,

kroky k zajištění toho, aby převod,
odpis, konverze nebo opatření
nabyly účinnosti;
b) správce, konkurzní správce nebo
jiná osoba vykonávající kontrolu
nad institucí v režimu řešení krize
drželi akcie, jiné nástroje účasti,
aktiva nebo práva nebo hradili
závazky jménem příjemce, dokud
převod, odpis, konverze nebo
opatření nenabude účinnosti;

c) rozhodnout, že výdaje, které vznikly
nabyvateli takového majetku, nástrojů účasti
a dluhů v souvislosti s postupem podle
písmen a) a b), byly uhrazeny postupem
podle § 165 178.

§ 168 odst. (1) Opatření k řešení krize, opatření podle § 32014L0059
1a3
81a a 81b a opatření k předcházení krizím
uplatněné vůči povinné osobě v souladu s
tímto zákonem, nebo srovnatelným právním
předpisem jiného členského státu, nebo
okolnost vzniklá v přímém důsledku
uplatnění těchto opatření se pro účely
smlouvy, jejíž stranou je tato povinná osoba,
nepovažuje za skutečnost zakládající právo
na ukončení závazku nebo za opatření

c) přiměřené výdaje příjemce řádně
vynaložené
na
provedení
kteréhokoli opatření podle písmen a)
a b) tohoto odstavce byly hrazeny
některým ze způsobů uvedených v
čl. 37 odst. 7.
Čl. 68 odst. 1

1. Opatření k předejití krizi nebo
opatření krizového řízení přijaté ve
vztahu k subjektu v souladu s touto
směrnicí, případně včetně událostí
přímo souvisejících s uplatněním
takového opatření, nesmí být v
rámci smlouvy, kterou tento subjekt
uzavřel, samo o sobě považováno za
rozhodnou událost pro vymáhání ve
smyslu směrnice 2002/47/ES nebo

insolvenčního řízení, včetně opatření pro
řešení úpadku podle § 367 odst. 2
insolvenčního zákona, pokud trvá plnění
smluvních povinností, které tvoří podstatu a
účel této smlouvy, včetně platebních
povinností a poskytování zajištění.

za úpadkové řízení ve smyslu
směrnice 98/26/ES, pokud jsou
nadále plněny podstatné povinnosti
podle smlouvy, včetně povinnosti
platby a plnění, jakož i poskytování
zajištění.

(3) Opatření k řešení krize, opatření podle §
81a a 81b nebo opatření k předcházení
krizím se nepovažují za skutečnost
zakládající právo na ukončení závazku nebo
za opatření insolvenčního řízení, včetně
opatření pro řešení úpadku podle § 367 odst.
2 insolvenčního zákona, ani pro účely
smlouvy,

Navíc toto opatření k předejití krizi
nebo opatření krizového řízení samo
o sobě nesmí být považováno za
rozhodnou událost pro vymáhání
nebo za úpadkové řízení v rámci
smlouvy uzavřené:

a) ve které jsou smluvní povinnosti zajištěny
ovládající osobou nebo členem skupiny osob
a smluvní stranou je ovládaná osoba, nebo
b) kde smluvní stranou je člen skupiny osob
a která obsahuje ujednání o křížovém
selhání.

§ 168 odst. (4) Jestliže povinná osoba plní smluvní 32014L0059 ve znění Čl. 68 odst. 3
4a5
povinnosti, které tvoří podstatu a účel této 32019L0879
smlouvy, včetně platebních povinností a
poskytování zajištění, nepřihlíží se k

a) dceřiným podnikem instituce,
která zahrnuje závazky zaručené
nebo jinak podpořené mateřským
podnikem
nebo
jakýmkoli
subjektem skupiny; nebo
b) jakýmkoli subjektem ze stejné
skupiny jako instituce, která
zahrnuje křížová ujednání pro případ
neplnění závazku.
3. Jsou-li nadále plněny podstatné
povinnosti podle smlouvy, včetně
povinnosti platby a plnění, jakož i
poskytování kolaterálu, pak opatření

ustanovením tohoto zákona právních
předpisů nebo smluvním ujednáním, na
základě kterých by jinak opatření k
předcházení krizím, opatření podle § 81a a
81b a opatření k řešení krize nebo okolnosti
vzniklé v přímém důsledku uplatnění těchto
opatření odůvodňovala
a) výkon práva na ukončení závazku, včetně
výkonu obdobného práva ze smlouvy, jejíž
smluvní stranou je ovládaná osoba a kde jsou
smluvní povinnosti zajištěny členem
skupiny, a výkonu obdobných práv ze
smlouvy, jejíž stranou je člen skupiny a která
obsahuje ujednání o křížovém selhání, nebo
b) výkon práva na nabytí nebo uspokojení ze
zajištění poskytnutého povinnou osobou,
výkon práva na požadování smluvní pokuty,
výkon práva na zadržení majetku ve
vlastnictví povinné osoby nebo výkon
obdobného práva ve vztahu k majetku
poskytnutému povinnou osobou, nebo výkon
obdobných práv ve vztahu k členovi skupiny
v případě ujednání o křížovém selhání.
(5) Jestliže povinná osoba plní smluvní
povinnosti, které tvoří podstatu a účel této
smlouvy, včetně platebních povinností a
poskytování zajištění, nepřihlíží se k

k předejití krizi, pozastavení
povinnosti podle článku 33a nebo
opatření krizového řízení, včetně
událostí přímo souvisejících s
uplatněním takového opatření, samo
o sobě nikomu neumožňuje:
a) vykonávat práva na jakékoli
ukončení, pozastavení, změnu,
netting nebo vzájemné započtení, a
to i ve vztahu ke smlouvě uzavřené:
i) dceřiným podnikem, v jejímž
rámci jsou závazky zaručeny nebo
jinak podpořeny subjektem skupiny;
ii) jakýmkoli subjektem ze stejné
skupiny jako instituce, která
zahrnuje křížová ujednání pro případ
neplnění závazku;
b) získat držení jakéhokoli majetku
dotčené instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo jakéhokoli subjektu ze
stejné skupiny jako instituce, která
zahrnuje křížová ujednání pro případ
neplnění závazku, vykonávat nad
nimi kontrolu nebo vymáhat
jakékoli zajištění s nimi související;

ustanovením zákona jiných právních
předpisů nebo smluvním ujednáním, na
základě kterých by jinak opatření
k předcházení krizím, opatření podle § 81a
a 81b a opatření k řešení krize nebo
okolnosti vzniklé v přímém důsledku
uplatnění těchto opatření odůvodňovala
změnu nebo zkracování smluvních práv
povinné osoby nebo člena skupiny osob v
případě ujednání o křížovém selhání.
§ 169 odst. (1) Smluvní ujednání ani ustanovení jiných 32014L0059 ve znění Čl. 68 odst. 4 a 5
1a2
právních předpisů podmiňující výkon práv 32019L0879
uvedených v § 168 odst. 4 a 5 skutečnostmi
jinými, než je uplatnění opatření k
předcházení krizím, opatření podle § 81a
a 81b nebo uplatnění opatření k řešení krize
nebo okolnosti vzniklé v přímém důsledku
uplatnění
těchto
opatření,
nejsou
ustanoveními § 168 odst. 4 a 5 dotčena.
(2) Pro účely § 168 odst. 1 a 3 až 5 se za
porušení smluvní povinnosti nepovažuje
takové neplnění smluvních povinností, které
nastalo v důsledku pozastavení výkonu práva
nebo povinnosti podle § 82a § 81a, 81b a 83
až 85 nebo obdobného rozhodnutí orgánu
příslušného k řešení krize jiného členského
státu.

c) postihnout jakákoli smluvní práva
dotčené instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo jakéhokoli subjektu ze
stejné skupiny jako instituce, která
zahrnují křížová ujednání pro případ
neplnění závazku.

4. Tento článek se nedotýká práva
osoby přijmout opatření podle
odstavce 3, pokud takové právo
vzniká na základě události jiné, než
je opatření k předejití krizi, opatření
krizového řízení nebo událost přímo
související s uplatněním takového
opatření.
5. Pozastavení nebo omezení podle
článků
33a,
69
nebo
70
nepředstavuje neplnění smluvní
povinnosti pro účely odstavců 1 a 3
tohoto článku a čl. 71 odst. 1.

§ 171 odst. (4) Česká národní banka dále nesmí ve 32014L0059
4
vztahu k závazku podle odstavce 3 uplatnit
opatření k řešení krize podle § 164 písm. a)
až d) nebo f) nebo g) tak, že dojde k zániku
zajištěné zajištění pohledávky.

čl. 78 odst. 1 písm. d) 1. Členské státy zajistí přiměřenou
ochranu závazků zajištěných na
základě dohody o zajištění s cílem
zabránit jedné z těchto událostí:

§ 171 odst. (7) Je-li to nutné pro zachování dostupnosti 32014L0059
7
krytých pohledávek z vkladů, Česká národní
banka může bez ohledu na ustanovení v
odstavcích 1 až 3 až 6 rozhodnout o

čl. 77 odst. 2

d) změně nebo ukončení dohody o
zajištění využitím doplňkových
pravomocí, pokud by závazek v
důsledku takové změny nebo
ukončení přestal být zajištěn.

a) přechodu krytých pohledávek z vkladů,
jež jsou předmětem jakéhokoliv závazku
uvedeného v odstavcích 1 až 3 až 6 bez
současného přechodu práv a povinností
plynoucích z tohoto závazku, nebo

a) převést pojištěné vklady, které
jsou součástí kteréhokoli z ujednání
uvedených v odstavci 1, aniž by
převedl jiná aktiva, práva nebo
závazky, které jsou součástí stejného
ujednání; a

b) přechodu, změně nebo zániku práv či
povinností povinné osoby bez současného
přechodu krytých pohledávek z vkladů.
§ 172

Uplatněním opatření k řešení krize podle § 32014L0059
164 písm. c) nebo d) nebo v důsledku
částečného přechodu nebo převodu nesmí
být narušena činnost nebo dojít k rozporu s

2. Bez ohledu na odstavec 1 může
orgán příslušný k řešení krize, je-li
to nezbytné pro zajištění dostupnosti
pojištěných vkladů:

b) převést, změnit nebo ukončit tato
aktiva, práva nebo závazky, aniž by
převedl pojištěné vklady.
čl. 80

1. Členské státy zajistí, aby použitím
nástroje k řešení krize nebylo
dotčeno fungování systémů a
pravidel systémů, na něž se vztahuje

pravidly
a) platebních systémů s neodvolatelností
zúčtování a zahraničních platebních systémů
s neodvolatelností zúčtování, přičemž § 68
115 zákona upravujícího platební styk se
použije obdobně, a
b) vypořádacích systémů s neodvolatelností
vypořádání a zahraničních vypořádacích
systémů s neodvolatelností vypořádání,
přičemž § 88 zákona upravujícího podnikání
na kapitálovém trhu se použije obdobně.

směrnice 98/26/ES, pokud orgán
příslušný k řešení krize:
a) převede část aktiv, práv nebo
závazků instituce v režimu řešení
krize na jiný subjekt; nebo
b) použije pravomoci podle článku
64 ke zrušení nebo změně podmínek
smlouvy, jejíž stranou je instituce v
režimu řešení krize, nebo k
nahrazení příjemce jakožto její
strana.
2.
Převod, zrušení nebo změna
uvedené v odstavci 1 tohoto článku
zejména nesmějí odvolat převodní
příkaz v rozporu s článkem 5
směrnice 98/26/ES a nesmějí změnit
nebo
zrušit
vymahatelnost
převodních příkazů a vzájemného
započtení (nettingu) podle článků 3
a 5 uvedené směrnice, použití
peněžních prostředků, cenných
papírů nebo úvěru podle článku 4
uvedené směrnice nebo ochranu
zajištění podle článku 9 uvedené
směrnice.

§ 176 odst. (6) Jsou-li nástroje účasti nebo dluhové 32014L0059

čl. 83 odst. 4 písm. d) 4. Orgán příslušný k řešení krize

6

nástroje vydávané povinnou osobou přijaty
k obchodování na regulovaném trhu, povinná
osoba bez zbytečného odkladu uveřejní
informace podle odstavce 5 formou a
způsobem
uveřejňování
povinně
uveřejňovaných informací podle § 136 127
odst. 2 a 3 zákona upravujícího podnikání na
kapitálovém trhu nebo podle obdobného
ustanovení
srovnatelného
zahraničního
právního předpisu.

zveřejní nebo zajistí zveřejnění buď
kopie příkazu nebo nástroje, kterými
se přijímá opatření k řešení krize,
nebo oznámení shrnujícího účinky
opatření k řešení krize, a zejména
účinky na retailové zákazníky a
případné
podmínky
a
dobu
pozastavení nebo omezení podle
článků 69, 70 a 71, těmito
prostředky:
d) pokud jsou akcie nebo jiné
nástroje účasti nebo dluhové
nástroje instituce v režimu řešení
krize přijaty k obchodování na
regulovaném
trhu,
prostředky
užívanými
ke
zveřejnění
regulovaných informací o uvedené
instituci v souladu s čl. 21 odst. 1
směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/109/ES (35).

§ 177 odst. (1) Česká národní banka v nejkratší možné 32014L0059
1
době, nejpozději do 1 roku od uplatnění
opatření k řešení krize nebo odpisu a
konverze
kapitálových
nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků
rozhodne o majetkovém dorovnání vlastníků
nástrojů účasti na povinné osobě a věřitelů

čl. 73

Členské státy zajistí, aby po použití
jednoho nebo více nástrojů k řešení
krize, a zejména pro účely článku
75:
a) s výjimkou případů, kdy se
použije písmeno b), pokud orgány
příslušné k řešení krize převedou

povinné osoby přihlášených podle § 222
odst. 3 (dále jen „rozhodnutí o dorovnání“).
Byly-li splněny podmínky pro spoluúčast
Fondu pojištění vkladů podle § 221, o
majetkovém dorovnání ve vztahu k němu
rozhodne Česká národní banka vždy.

pouze část práv, aktiv a závazků
instituce v režimu řešení krize,
obdrželi akcionáři a ti věřitelé,
jejichž
pohledávky
nebyly
převedeny, na uspokojení svých
pohledávek alespoň tolik, kolik by
obdrželi, kdyby byla tato instituce
likvidována v běžném úpadkovém
řízení v okamžiku přijetí rozhodnutí
uvedeného v článku 82;
b) pokud orgány příslušné k řešení
krize použijí nástroj rekapitalizace z
vnitřních
zdrojů,
nevznikly
akcionářům a věřitelům, jejichž
pohledávky byly odepsány nebo
konvertovány na kapitál, větší
ztráty, než jaké by jim vznikly,
kdyby byla instituce v režimu řešení
krize likvidována v běžném
úpadkovém řízení v okamžiku přijetí
rozhodnutí uvedeného v článku 82.

§ 177 odst. (2) Podkladem pro rozhodnutí o dorovnání je 32014L0059
2
ocenění
vypracované
nezávislým
oceňovatelem; toto ocenění obsahuje
a) skutečné zacházení, jehož předmětem byli
vlastníci nástroje účasti na povinné osobě
a věřitelé povinné osoby; toto skutečné

čl. 74 odst. 1 a 2

1. Aby se vyhodnotilo, zda by se
akcionářům a věřitelům dostalo
lepšího zacházení, pokud by
instituce v režimu řešení krize
vstoupila do běžného úpadkového
řízení, mimo jiné pro účely článku

zacházení musí zohlednit náhradu nebo
dodatečné protiplnění, o které bylo
rozhodnuto podle § 57,
b) hypotetické zacházení, jehož předmětem
by byli vlastníci nástroje účasti na povinné
osobě a věřitelé povinné osoby, kdyby o
majetku povinné osoby bylo zahájeno
insolvenční řízení v okamžiku uplatnění
opatření k řešení krize, snížení položek
kmenového kapitálu tier 1 nebo odpisu a
konverze
kapitálových
nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků
a
c) stanovení přesné ztráty nebo zisku
každého z vlastníků nástrojů účasti a
každého z věřitelů vyjádřeného v penězích
plynoucího z toho, že s vlastníky nástrojů
účasti na povinné osobě a věřiteli povinné
osoby bylo zacházeno podle písmene a) a
nikoliv podle písmene b) a odůvodnění výše
této ztráty nebo zisku.

73, zajistí členské státy, aby po
provedení jednoho nebo více
opatření k řešení krize bylo co
nejdříve
provedeno
ocenění
nezávislou osobou. Toto ocenění se
odlišuje od ocenění prováděného
podle článku 36.
2. Ocenění uvedené v odstavci 1
určí:
a) zacházení, jehož by se dostalo
akcionářům a věřitelům nebo
příslušným systémům pojištění
vkladů, kdyby instituce v režimu
řešení krize, ve vztahu k níž bylo
provedeno jedno nebo více opatření
k řešení krize, vstoupila do běžného
úpadkového řízení v okamžiku
přijetí rozhodnutí uvedeného v
článku 82;
b) skutečné zacházení, kterého se
akcionářům a věřitelům dostalo v
rámci řešení krize instituce v režimu
řešení krize; a
c) zda existuje rozdíl mezi
zacházením podle písmene a) a
zacházením podle písmene b).

§ 180 odst. (3) Členové kolegia v rámci kolegia úzce 32014L0059 ve znění čl. 88 odst. 1
3
spolupracují při
32019L0879
a) výměně informací nutných k vypracování
skupinového plánu řešení krize, k výkonu
přípravných a preventivních pravomocí nad
evropskou finanční skupinu a její řešení
krize,
b) vypracování skupinového plánu řešení
krize,
c) posouzení způsobilosti k řešení krize
evropské finanční skupiny,
d) odstranění překážek způsobilosti k řešení
krize evropské finanční skupiny,
e) rozhodování o nutnosti vypracování
postupu skupinového řešení krize,
f) dosažení dohody o postupu skupinového
řešení krize,
g) informování veřejnosti
skupinového řešení krize,

o

postupu

h) koordinaci financování řešení krize,
i) stanovení minimálních požadavků na
individuální
a
skupinové
úrovni
minimálního požadavku a vnitřního
minimálního požadavku a

1. S výhradou článku 89 orgány
příslušné k řešení krize na úrovni
skupiny zřídí kolegia k řešení krize
určená k výkonu úkolů uvedených v
článcích 12, 13, 16, 18, 45 až 45h,
91 a 92 a případně k zajištění
spolupráce a koordinace s orgány
příslušnými k řešení krize ve třetích
zemích.
Kolegia k řešení krize zejména
zajišťují rámec pro orgán příslušný
k řešení krize na úrovni skupiny,
ostatní orgány příslušné k řešení
krize a případně dotčené příslušné
orgány
a
dotčené
orgány
vykonávající
dohled
na
konsolidovaném základě za účelem
výkonu těchto úkolů:
a) výměny informací relevantních
pro vypracování skupinových plánů
řešení krize, pro výkon přípravných
a preventivních pravomocí vůči
skupinám a pro řešení na úrovni
skupiny;
b) vypracování skupinových plánů
řešení krize podle článků 12 a 13;
c) posouzení způsobilosti skupin k

j) projednávání všech otázek souvisejících se
skupinovým řešením krize.

řešení krize podle článku 16;
d) výkonu pravomocí s cílem řešit
nebo odstranit překážky způsobilosti
skupin k řešení krize podle článku
18;
e) rozhodnutí o potřebě zavést
program řešení krize na úrovni
skupiny podle článku 91 nebo 92;
f) dosažení dohody o programu
řešení krize na úrovni skupiny
navrženého podle článku 91 nebo
92;
g) koordinace zveřejňování strategií
a programů řešení krize na úrovni
skupiny;
h)
koordinace
používání
mechanismů financování zřízených
podle hlavy VII;
i) stanovení minimálních požadavků
pro skupiny na konsolidované
úrovni a na úrovni dceřiných
podniků podle článků 45 až 45h.
Kolegia k řešení krize mohou být
dále využita jako fóra pro
projednání
jakýchkoli
otázek

souvisejících s řešením krize na
úrovni přeshraniční skupiny.
§ 183

(1) Mají-li instituce nebo evropské 32019L0879
ovládající osoby ovládané osobou se sídlem
na území jiného než členského státu sídlo na
území České republiky a nejméně 1 dalšího
členského státu nebo vykonává-li instituce se
sídlem na území jiného než členského státu
na území České republiky a nejméně 1
dalšího
členského
státu
činnost
prostřednictvím významné pobočky, potom
Česká národní banka a příslušné orgány
těchto států zřídí evropské kolegium
příslušné k řešení krize (dále jen „evropské
kolegium“), které plní shodné úkoly podle §
180 odst. 3 vůči ovládaným institucím a
přiměřeně vůči pobočkám. Na činnost
evropského kolegia se obdobně použijí § 180
a 181, není-li v tomto zákoně stanoveno
jinak.
(2) Při stanovení minimálního požadavku
nebo vnitřního minimálního požadavku
zohledňují členové evropského kolegia
případnou globální strategii řešení krize
přijatou orgány jiného než členského
státu.
(3) Pokud členové evropského kolegia

Čl. 89

1. Pokud instituce v třetí zemi nebo
mateřský podnik v třetí zemi má
dceřiné podniky usazené v Unii
nebo mateřské podniky v Unii
usazené ve dvou nebo více
členských státech nebo pokud jsou
dvě nebo více poboček v Unii
považovány za významné dvěma
nebo více členskými státy, zřídí
orgány příslušné k řešení krize v
členských státech, v nichž jsou tyto
subjekty usazeny nebo v nichž se
nacházejí tyto významné pobočky,
jedno evropské kolegium k řešení
krize.
2. Evropské kolegium k řešení krize
uvedené v odstavci 1 tohoto článku
vykonává funkce a plní úkoly
uvedené v článku 88 ve vztahu k
subjektům uvedeným v odstavci 1
tohoto článku, a pokud jsou tyto
úkoly relevantní, k jejich pobočkám.
Úkoly
uvedené
v
prvním
pododstavci
tohoto
odstavce
zahrnují
stanovení
požadavku

souhlasí s globální strategií řešení krize,
podle které ovládaná osoba se sídlem v
členském státě nebo evropská ovládající
osoba a jí ovládané osoby nejsou osobami
podléhajícími řešení krize, splní ovládaná
osoba se sídlem v členském státě nebo na
konsolidovaném
základě
evropská
ovládající osoba ovládaná osobou se
sídlem na území jiného než členského
státu vnitřní minimální požadavek tím, že
své ovládající osobě se sídlem na území
jiného než členského státu nebo jí
ovládaným osobám se sídlem na území
stejného státu nebo jiným osobám za
podmínek stanovených v § 130 odst. 1 a v
§ 130a písm. b) vydají kapitálové nástroje
a způsobilé závazky ke splnění vnitřního
minimálního požadavku.
(4) Česká národní banka předsedá
evropskému kolegiu, pokud všechny
ovládané osoby se sídlem v členském státě
ovládané osobou se sídlem v jiném než
členském státě ovládá evropská ovládající
osoba se sídlem na území České republiky.
Česká
národní
banka
předsedá
evropskému kolegiu i tehdy, pokud
ovládané osoby se sídlem v členském státě
ovládané osobou se sídlem v jiném než

uvedeného v článcích 45 až 45h.
Při stanovení požadavku uvedeného
v článcích 45 až 45h zohledňují
členové evropského kolegia k řešení
krize případnou globální strategii
řešení krize přijatou orgány třetích
zemí.
Pokud v souladu s globální strategií
řešení krize dceřiné podniky usazené
v Unii nebo mateřský podnik v Unii
a jeho dceřiné instituce nejsou
subjekty řešícími krizi a pokud
členové evropského kolegia k řešení
krize s touto strategií souhlasí, splní
dceřiné podniky usazené v Unii
nebo na konsolidovaném základě
mateřský podnik v Unii požadavek
čl. 45f odst. 1 tím, že svému
konečnému mateřskému podniku
usazenému ve třetí zemi nebo
dceřiným
podnikům
tohoto
konečného mateřského podniku
usazeného v téže třetí zemi nebo
jiným subjektům za podmínek
stanovených v čl. 45f odst. 2 písm.
a) bodu i) a písm. b) bodě ii) vydají
nástroje uvedené v čl. 45f odst. 2

členském státě ovládá více než jedna
evropská ovládající instituce a Česká
národní banka je orgán příslušný k řešení
krize ovládané osoby s nejvyšší bilanční
sumou.
(2)(5) Evropské kolegium není nutné
zakládat, shodnou-li se příslušné orgány
členských států, že již zřízené kolegium nebo
obdobná skupina plní stejné úkoly a splňuje
všechny podmínky včetně členství a účasti;
platí, že takto zřízené kolegium nebo
obdobná skupina se považuje za kolegium
podle odstavce 1.

písm. a) a b).
3. Pokud všechny dceřiné podniky v
Unii, jejichž mateřským podnikem
je instituce z třetí země nebo
mateřský podnik z třetí země, jsou v
držení jednoho mateřského podniku
v Unii, předsedá evropskému
kolegiu k řešení krize orgán
příslušný k řešení krize členského
státu, kde je usazen mateřský podnik
v Unii.
Pokud se první pododstavec
nepoužije, předsedá evropskému
kolegiu k řešení krize orgán
příslušný k řešení krize mateřského
podniku v Unii nebo dceřiného
podniku v Unii s nejvyšší hodnotou
celkových držených rozvahových
aktiv.
4. Členské státy mohou po vzájemné
dohodě všech příslušných stran
upustit od požadavku zřídit evropské
kolegium k řešení krize, pokud jiná
skupina nebo kolegium vykonávají
stejné funkce a plní stejné úkoly,
jako jsou funkce a úkoly uvedené v
tomto článku, a splňují všechny

podmínky a postupy stanovené v
tomto článku a v článku 90, včetně
podmínek a postupů týkajících se
členství a účasti v evropských
kolegiích k řešení krize. V tom
případě se veškeré odkazy na
evropská kolegia k řešení krize v
této směrnici rovněž považují za
odkazy na tyto jiné skupiny nebo
kolegia.
5. S výhradou odstavců 3 a 4 tohoto
článku evropské kolegium k řešení
krize v ostatních aspektech funguje
v souladu s článkem 88.
§ 188 odst. (2) Rozhodne-li se Česká národní banka jako 32014L0059
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orgán příslušný k řešení krize skupiny
navrhnout postup pro skupinové řešení krize,
přijímá se postup pro skupinové řešení krize
dohodou České národní banky jako orgánu
příslušného k řešení krize skupiny a orgánů
příslušných k řešení krize ovládaných osob,
na které se vztahuje postup pro skupinové
řešení krize. Není-li dosaženo dohody
všemi dotčenými orgány příslušnými
k řešení krize, může Česká národní banka
uzavřít dohodu jen s orgány příslušnými
k řešení krize, které s dohodou souhlasí.

čl. 92 odst. 3 a 5

3. Pokud opatření navrhovaná
orgánem příslušným k řešení krize
na úrovni skupiny podle odstavce 1
zahrnují program řešení krize na
úrovni skupiny, musí mít tento
program
formu
společného
rozhodnutí orgánu příslušného k
řešení krize na úrovni skupiny a
orgánů příslušných k řešení krize,
které jsou odpovědné za dceřiné
podniky, na něž se daný program
vztahuje.

Česká národní banka uplatní opatření vůči
povinným osobám v souladu s touto
dohodou.

Na žádost kteréhokoli orgánu
příslušného k řešení krize může
EBA pomoci orgánům příslušným k
řešení krize dosáhnout společného
rozhodnutí v souladu s čl. 31 písm.
c) nařízení (EU) č. 1093/2010.
5. Orgány příslušné k řešení krize,
které nevyjádřily nesouhlas s
programem řešení krize na úrovni
skupiny podle odstavce 4, mohou
dosáhnout společného rozhodnutí
ohledně programu řešení krize na
úrovni skupiny, který se vztahuje na
subjekty skupiny v jejich členském
státě.

§ 189

Rozhodne-li se Česká národní banka jako 32014L0059
orgán příslušný k řešení krize skupiny
nenavrhnout postup pro skupinové řešení
krize nebo není-li dosaženo dohody podle §
188 odst. 2, uplatní po konzultaci s dalšími
členy kolegia samostatné opatření. Opatření
zohlední plán řešení krize a dopad na
finanční stabilitu členských států členů
kolegia.

čl. 91 odst. 7 a 8

7. S výhradou odstavce 8 má
program řešení krize na úrovni
skupiny
formu
společného
rozhodnutí orgánu příslušného k
řešení krize na úrovni skupiny a
orgánů příslušných k řešení krize,
které jsou odpovědné za dceřiné
podniky, na něž se daný program
vztahuje.
Na žádost kteréhokoli orgánu
příslušného k řešení krize může
EBA pomoci orgánům příslušným k

řešení krize dosáhnout společného
rozhodnutí v souladu s čl. 31 písm.
c) nařízení (EU) č. 1093/2010.
8. Jestliže kterýkoli orgán příslušný
k řešení krize nesouhlasí s
programem řešení krize na úrovni
skupiny
navrženým
orgánem
příslušným k řešení krize na úrovni
skupiny nebo se od tohoto programu
odchýlí nebo usoudí, že z důvodů
finanční stability musí ve vztahu k
instituci nebo subjektu uvedenému v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d)
přijmout nezávislá opatření k řešení
krize nebo jiná opatření než opatření
navrhovaná v uvedeném programu,
uvede podrobné důvody nesouhlasu
nebo důvody odchýlení se od
programu řešení krize na úrovni
skupiny, oznámí tyto důvody orgánu
příslušnému k řešení krize na úrovni
skupiny a ostatním orgánům
příslušným k řešení krize, na které
se program řešení krize na úrovni
skupiny vztahuje, a informuje je o
opatřeních, jež přijme. Při uvádění
důvodů svého nesouhlasu tento
orgán zváží plány řešení krize

uvedené v článku 13, možný dopad
na finanční stabilitu v dotčených
členských státech a možné účinky
opatření na jiné části skupiny.
§ 196 odst. (2) Je-li to nezbytné pro zajištění výkonu 32014L0059
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postupů pro řešení krize jiného než
členského státu, Česká národní banka může
uplatnit opatření podle § 82a 83 až 85 ve
vztahu k právům a povinnostem ze smlouvy,
jejíž stranou je pobočka instituce z jiného
než členského státu, jejímž prostřednictvím
instituce působí na území České republiky,
nebo instituce, kterou ovládá osoba se sídlem
na území jiného než členského státu.

Čl. 94 odst. 4

4. Členské státy zajistí, aby orgány
příslušné k řešení krize byly
minimálně zmocněny:
a) vykonávat pravomoci k řešení
krize, pokud jde o:
i) aktiva instituce třetí země nebo
mateřského podniku třetí země, jež
se nacházejí v jejich členském státě
nebo jež se řídí právem jejich
členského státu;
ii) práva nebo závazky instituce třetí
země, pokud jsou zaúčtovány
pobočkou v Unii v jejich členském
státě, pokud se řídí právem jejich
členského státu nebo pokud jsou
nároky týkající se těchto práv a
závazků vymahatelné v jejich
členském státě;
b) provést – nebo požadovat po jiné
osobě, aby provedla – převod akcií
nebo nástrojů účasti v dceřiné
instituci v Unii usazené v určujícím

členském státě;
c) vykonat pravomoci uvedené v
článcích 69, 70 nebo 71 ve vztahu k
právům jakékoli strany smlouvy se
subjektem podle odstavce 2 tohoto
článku, pokud jsou tyto pravomoci
nezbytné k vymáhání postupů třetích
zemí k řešení krize; a
d) učinit nevymahatelným jakékoli
právo ukončit, likvidovat nebo
urychlit smlouvy, které uzavřely,
nebo postihnout smluvní práva,
která mají subjekty uvedené v
odstavci 2 a jiné subjekty skupiny,
pokud toto právo vzniká na základě
opatření k řešení krize přijatého ve
vztahu k třetí instituci nebo
mateřskému podniku těchto subjektů
nebo jiným subjektům skupiny, ať
už přímo orgánem třetí země
příslušným k řešení krize, nebo jinak
podle právních nebo regulatorních
požadavků
týkajících
se
mechanismů k řešení krizí v
uvedené zemi, za předpokladu, že
jsou nadále plněny podstatné
povinnosti podle smlouvy, včetně

povinnosti platby a plnění, jakož i
poskytování zajištění.
§ 197 odst. (2) Rozhodne-li Česká národní banka o 32014L0059
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uplatnění opatření k řešení krize ve
vztahu k pobočce instituce se sídlem na
území jiného než členského státu, jejímž
prostřednictvím instituce působí na území
České republiky, přihlédne k účelu řešení
krize a postupuje přiměřeně podle zásad
řešení krize.

Čl. 96 odst. 3

3. Pokud orgán příslušný k řešení
krize učiní nezávislé opatření ve
vztahu k pobočce v Unii, přihlédne
k účelu řešení krize a přijme
opatření v souladu s těmito
zásadami a požadavky, jestliže jsou
relevantní:
a) zásadami stanovenými v článku
34;
b) požadavky na použití nástrojů k
řešení krize podle hlavy IV kapitoly
III.

§ 214 odst. (6) Umožní-li Česká národní banka, se 32014L0059
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souhlasem
Garančního
systému,
v
rozhodnutí podle čl. 13 bodu 3 nařízení o
pravidelných příspěvcích uhradit část
pravidelného
příspěvku
v podobě
neodvolatelného platebního příslibu, stanoví
v rozhodnutí podrobnosti jeho placení a
zejména podmínky pro rizikovost, likviditu a
diverzifikaci poskytovaného zajištění tak,
aby byl platební příslib zajištěný jen
nízkorizikovým aktivem nezatíženým právy
třetích stran. Platební příslib lze poskytnout a

Čl. 103 odst. 3

3. Dostupné finanční prostředky,
které se mají započítat k dosažení
cílové úrovně stanovené v článku
102,
mohou
zahrnovat
neodvolatelné platební přísliby,
které jsou v plné výši kryty
zajištěním ve formě nízkorizikových
aktiv nezatížených jakýmikoli právy
třetích stran, s možností s nimi volně
nakládat
a
vyčleněných
k
výlučnému užití orgány příslušnými
k řešení krize k účelům uvedeným v

přijmout pouze za podmínek uvedených v
rozhodnutí České národní banky a zároveň
Fond pro řešení krize tímto zajištěním může
volně nakládat a je vyčleněné k výlučnému
užití Fondem pro řešení krize k účelům
podle § 212 odst. 1 a jiným účelům použití
majetku Fondu pro řešení krize. Podíl
neodvolatelných platebních příslibů na
majetku v příspěvkovém fondu Fondu pro
řešení krize nesmí překročit 30 %.
§ 221 odst. (3) Spoluúčast Fondu pojištění vkladů je 32014L0059
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placena v peněžních prostředcích a nelze ji
použít jako zdroj příspěvku při rekapitalizaci
povinné osoby nebo překlenovací instituce
při konverzi odepisovatelných závazků podle
§ 138 odst. 2.

čl.
101
odst.
1.
Podíl
neodvolatelných platebních příslibů
nesmí překročit 30 % celkové výše
příspěvků získaných v souladu s
tímto článkem.

čl. 109 odst. 1 a 3

1. Členské státy zajistí, aby v
případech, kdy orgány příslušné k
řešení krize přijmou opatření k
řešení krize, a za předpokladu, že je
tímto opatřením zajištěno, že
vkladatelé budou mít i nadále
přístup ke svým vkladům, systém
pojištění vkladů, k němuž instituce
náleží, ručil:
a) je-li použit nástroj rekapitalizace
z vnitřních zdrojů, za částku
pojištěných vkladů, která by byla
odepsána za účelem absorpce ztrát v
instituci v souladu s čl. 46 odst. 1
písm. a), pokud by pojištěné vklady
byly zahrnuty do oblasti působnosti
nástroje rekapitalizace z vnitřních

zdrojů a odepsány ve stejném
rozsahu jako v případě závazků za
věřiteli se stejnou úrovní priority
podle vnitrostátního práva, jímž se
řídí běžné úpadkové řízení; nebo
b) je-li použit jeden nebo více
nástrojů k řešení krize jiných než
nástroj rekapitalizace z vnitřních
zdrojů, za výši ztrát, které by utrpěli
pojištění vkladatelé, kdyby utrpěli
ztráty úměrné ztrátám, které postihly
věřitele se stejnou úrovní priority
podle vnitrostátního práva, jímž se
řídí běžné úpadkové řízení.
Ve všech případech platí, že závazek
systému pojištění vkladů nesmí být
vyšší než výše ztrát, které by musel
nést,
kdyby
instituce
byla
likvidována v běžném úpadkovém
řízení.
Je-li použit nástroj rekapitalizace z
vnitřních zdrojů, nepožaduje se, aby
systém pojištění vkladů přispěl na
náklady na rekapitalizaci instituce
nebo překlenovací instituce podle čl.
46 odst. 1 písm. b).
Je-li na základě ocenění podle

článku 74 zjištěno, že příspěvek ze
systému pojištění vkladů na řešení
krize byl vyšší než čisté ztráty, které
by mu vznikly při likvidaci v
běžném úpadkovém řízení, má
systém pojištění vkladů nárok na
uhrazení
tohoto
rozdílu
z
mechanismu financování k řešení
krizí v souladu s článkem 75.
3. Příspěvek ze systému pojištění
vkladů pro účely odstavce 1 se hradí
v hotovosti.
§ 222 odst. (1) Rozhodnutí České národní banky o 32014L0059
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opatření k řešení krize, pozastavení plnění
ze smlouvy podle § 81a, pozastavení
výkonu práva na zajištění podle § 81b
odst. 1, pozastavení práva na ukončení
závazku podle § 81b odst. 2, snížení
položek kmenového kapitálu tier 1 nebo o
odpisu
a
konverzi
odepisovatelných
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků je vykonatelné
okamžikem oznámení tohoto rozhodnutí
účastníkům řízení, není-li rozhodnutím
České národní banky stanoveno jinak.
Rozhodnutí lze doručit veřejnou vyhláškou.
Rozhodnutí se považuje za doručené

4. Orgán příslušný k řešení krize
zveřejní nebo zajistí zveřejnění buď
čl. 85 odst. 4 první
kopie příkazu nebo nástroje, kterými
pododstavec
se přijímá opatření k řešení krize,
nebo oznámení shrnujícího účinky
opatření k řešení krize, a zejména
účinky na retailové zákazníky a
případné
podmínky
a
dobu
pozastavení nebo omezení podle
článků 69, 70 a 71, těmito
prostředky:
čl. 83 odst. 4

a) na svých úředních internetových
stránkách;
b)

na

internetových

stránkách

okamžikem jeho uveřejnění na internetových
stránkách České národní banky. Uveřejnění
na úřední desce se nevyžaduje.

příslušného orgánu, pokud se liší od
orgánu příslušného k řešení krize, a
na internetových stránkách EBA;
c) na internetových stránkách
instituce v režimu řešení krize;
d) pokud jsou akcie nebo jiné
nástroje účasti nebo dluhové
nástroje instituce v režimu řešení
krize přijaty k obchodování na
regulovaném
trhu,
prostředky
zveřejnění
užívanými
ke
regulovaných informací o uvedené
instituci v souladu s čl. 21 odst. 1
směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2004/109/ES.(35)
-------------------(35)

Směrnice
Evropského
parlamentu a Rady 2004/109/ES ze
dne 15. prosince 2004 o harmonizaci
požadavků na průhlednost týkajících
se informací o emitentech, jejichž
cenné papíry jsou přijaty k
obchodování na regulovaném trhu, a
o změně směrnice 2001/34/ES (Úř.
věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).
4. Právo podat návrh na soudní

přezkum podle odstavce 3 podléhá
těmto ustanovením:
a) podání návrhu na soudní přezkum
nemá automatický odkladný účinek
na napadené rozhodnutí;
b) rozhodnutí orgánu příslušného k
krize
je
okamžitě
řešení
vymahatelné a vyplývá z něj
vyvratitelná právní domněnka, že by
odklad jeho výkonu byl proti
veřejnému zájmu.
§ 224 odst. (2) Rozklad nelze podat proti rozhodnutí, 32014L0059
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které bylo přijato v souladu s dohodou podle
§ 15 odst. 1, § 16 odst. 1, § 25 odst. 1, § 26
odst. 3, § 51 odst. 4 věty poslední, § 131
odst. 1, § 132 odst. 1 § 132a odst. 2, § 133
odst. 2, § 188 odst. 2 a § 193. U těchto
rozhodnutí je vyloučen přezkum a obnova
řízení podle správního řádu.

6. Společné rozhodnutí podle
odstavce 2 nebo 5 a rozhodnutí
Čl. 13 odst. 8
přijatá příslušnými orgány v
Čl. 18 odst. 8
případě, že neexistuje společné
Čl. 45h odst. 7 první rozhodnutí podle odstavců 3 a 4, se
považují za konečná a musí být
pododstavec
uplatňována příslušnými orgány v
Čl. 91 odst. 10
dotčených členských státech.
Čl. 92 odst. 6
8. Společná rozhodnutí podle
odstavců 4 a 7 a rozhodnutí přijatá
orgány příslušnými k řešení krize v
případě, že neexistuje společné
rozhodnutí podle odstavců 5 a 6, se
považují za konečná a musí být
uplatňována ostatními dotčenými
Čl. 8 odst. 6

orgány příslušnými k řešení krize.
8. Společné rozhodnutí podle
odstavce 5 a rozhodnutí přijatá
orgány příslušnými k řešení krize
podle odstavce 6 v případě, že
neexistuje společné rozhodnutí, se
považují za definitivní a musí být
uplatňována ostatními dotčenými
orgány příslušnými k řešení krize.
7. Společné rozhodnutí uvedené v
odstavci 1 a veškerá rozhodnutí
přijatá podle odstavců 4, 5 a 6
orgány příslušnými k řešení krize v
případě neexistence společného
rozhodnutí jsou pro dotčené orgány
příslušné k řešení krize závazná.
10. Společné rozhodnutí podle
odstavce 7 nebo 9 a rozhodnutí
přijatá orgány příslušnými k řešení
krize v případě, že neexistuje
společné rozhodnutí podle odstavce
8, se považují za definitivní a musí
být uplatňována orgány příslušnými
k řešení krize v dotčených členských
státech.
6. Společné rozhodnutí podle
odstavce 3 nebo 5 a rozhodnutí

přijatá orgány příslušnými k řešení
krize v případě, že neexistuje
společné rozhodnutí podle odstavce
4, se považují za definitivní a musí
být uplatňována orgány příslušnými
k řešení krize v dotčených členských
státech.
§ 227 odst. (2) Česká národní banka není povinna 32014L0059
2
postupovat v souladu s dohodou podle § 15
odst. 1, § 16 odst. 1, § 25 odst. 1, § 26 odst.
3, § 51 odst. 4 věta poslední, § 131 odst. 1, §
132 odst. 1 § 132a odst. 1, § 133 odst. 1, §
188 odst. 2 a § 193, bylo-li zrušeno
rozhodnutí nebo opatření obecné povahy,
které bylo vydáno na základě této dohody.

Čl. 85 odst. 4

4. Právo podat návrh na soudní
přezkum podle odstavce 3 podléhá
těmto ustanovením:
a) podání návrhu na soudní přezkum
nemá automatický odkladný účinek
na napadené rozhodnutí;
b) rozhodnutí orgánu příslušného k
řešení
krize
je
okamžitě
vymahatelné a vyplývá z něj
vyvratitelná právní domněnka, že by
odklad jeho výkonu byl proti
veřejnému zájmu.
Pokud je to nezbytné za účelem
ochrany zájmů třetích osob, které v
důsledku použití nástrojů k řešení
krize nebo výkonu pravomocí k
řešení krize orgánem příslušným k
řešení krize nabyly v dobré víře
akcie, jiné nástroje účasti, aktiva,

práva či závazky instituce v režimu
řešení krize, nedotýká se zrušení
rozhodnutí orgánu příslušného k
řešení krize žádných následných
správních aktů nebo transakcí
uzavřených dotčeným orgánem
příslušným k řešení krize a
založených na zrušeném rozhodnutí.
V takovém případě se náprava
protiprávního
rozhodnutí
nebo
opatření orgánů příslušných k řešení
krize omezuje na náhradu ztráty,
kterou navrhovatel utrpěl v důsledku
takového rozhodnutí nebo aktu.
§ 228 odst. (1) Česká národní banka uplatní opatření k 32014L0059
1
řešení krize nebo odpis a konverzi
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků pouze po předchozím
souhlasu Ministerstva financí, pokud podle
dostupného ocenění nebo odhadu
a) je pro naplnění účelu opatření potřebné
použití prostředků z veřejných rozpočtů nebo
státní záruky, využití překlenovací instituce
nebo osoby pro správu aktiv, nebo
b) znamená takové rozhodnutí čerpání
prostředků z Fondu pro řešení krize nebo z
Fondu pojištění vkladů v objemu

čl. 3 odst. 6

6. Není-li orgánem příslušným k
řešení krize v členském státě
příslušné ministerstvo, informuje
tento orgán příslušné ministerstvo o
rozhodnutích přijatých na základě
této směrnice, a pokud vnitrostátní
právo nestanoví jinak, získá souhlas
ministerstva,
než
vykoná
rozhodnutí, která mají přímé fiskální
nebo systémové dopady.

přesahujícím 60 % dostupného objemu
majetku v některém z fondů.
§ 228 odst. (2) Pokud se k uplatnění opatření k řešení 32014L0059
2
krize nebo odpisu a konverze kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých
závazků vyžaduje souhlas Ministerstva
financí, o uplatnění opatření rozhoduje v
prvním stupni bankovní rada České národní
banky. Bankovní rada České národní banky
dále rozhoduje o uplatnění opatření k řešení
krize nebo odpisu a konverze kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých
závazků
v případech
významného
systémového dopadu.

čl. 3 odst. 8

8. Členské státy zajistí, aby každý
orgán příslušný k řešení krize
disponoval odborností, zdroji a
provozní kapacitou pro uplatňování
opatření k řešení krize a byl schopen
vykonávat své pravomoci s rychlostí
a pružností nezbytnou pro dosažení
účelu řešení krize.

§ 228 odst. (3) Ministr financí nebo jiný pověřený člen 32014L0059
3
vlády se na pozvání bankovní rady České
národní banky zúčastní jednání bankovní
rady České národní banky, které se týká
uplatnění opatření k řešení krize nebo odpisu
a
konverze
kapitálových
nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků.

čl. 3 odst. 6

6. Není-li orgánem příslušným k
řešení krize v členském státě
příslušné ministerstvo, informuje
tento orgán příslušné ministerstvo o
rozhodnutích přijatých na základě
této směrnice, a pokud vnitrostátní
právo nestanoví jinak, získá souhlas
ministerstva,
než
vykoná
rozhodnutí, která mají přímé fiskální
nebo systémové dopady.

čl. 90 odst. 4

4. Orgány příslušné k řešení krize
sdílejí informace s příslušným
ministerstvem, pokud se tyto
informace týkají rozhodnutí nebo
záležitosti, u kterých se vyžaduje,
aby byly oznámeny příslušnému
ministerstvu, konzultovány s ním
nebo aby k nim toto ministerstvo
dalo souhlas, nebo které mohou mít
dopady na veřejné finance.
§ 229 odst. (1) Zaměstnanci Ministerstva financí 32014L0059
1
pověření ministrem financí jsou oprávněni
nahlížet do všech podkladů, záznamů, spisů
a jiných dokumentů a seznamovat se
s informacemi, na jejichž základě má dojít k
uplatnění opatření k řešení krize nebo odpisu
a konverzi
kapitálových
nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků.
Česká národní banka umožní pověřeným
zaměstnancům Ministerstva financí přístup k
těmto podkladům, záznamům, spisům, jiným
dokumentům a informacím ve lhůtách
odpovídajících okolnostem případu a
případné potřebě vydat stanovisko podle §
228 odst. 1.

čl. 90 odst. 4

4. Orgány příslušné k řešení krize
sdílejí informace s příslušným
ministerstvem, pokud se tyto
informace týkají rozhodnutí nebo
záležitosti, u kterých se vyžaduje,
aby byly oznámeny příslušnému
ministerstvu, konzultovány s ním
nebo aby k nim toto ministerstvo
dalo souhlas, nebo které mohou mít
dopady na veřejné finance.

§ 231 odst. (3) Česká národní banka může uložit fyzické 32014L0059
3
nebo právnické osobě, která není povinnou

čl. 111 odst. 2 písm. 2. Členské státy zajistí, aby v
případech uvedených v odstavci 1
a) až c)

osobou, a která neplní povinnost uloženou
tímto zákonem, právním předpisem jej
provádějícím, rozhodnutím vydaným podle
tohoto zákona, rozhodnutím orgánu jiného
než členského státu považovaným podle
tohoto zákona za vykonatelné, opatřením
obecné povahy vydaným podle tohoto
zákona a rozhodnutím Evropského orgánu
pro bankovnictví, aby upustila od tohoto
protiprávního jednání a zdržela se jeho
opakování; Česká národní banka může dále
dočasně zakázat členu vedoucího orgánu
povinné osoby nebo, osobě ve vrcholném
vedení povinné osoby, a to až na dobu 5 let
nebo jakékoli jiné fyzické osobě, která
neplní uvedené povinnosti výkon funkce v
kterékoli povinné osobě, a to až na dobu 5
let.

§ 233 odst. (8) Za přestupek lze uložit pokutu do
8
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle

zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,
přinejmenším:
a) veřejné oznámení, které uvádí
odpovědnou
fyzickou
osobu,
instituci, finanční instituci, mateřský
podnik v Unii nebo jinou
právnickou osobu a povahu daného
porušení předpisů;
b) příkaz, aby odpovědná fyzická
nebo právnická osoba upustila od
daného chování a vyvarovala se jeho
opakování;
c) dočasný zákaz výkonu funkcí v
institucích
nebo
subjektech
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) pro kteréhokoliv člena
vedoucího orgánu nebo vrcholného
vedení instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo kteroukoliv jinou
fyzickou osobu, kteří byli shledáni
odpovědnými;
32014L0059

Čl. 110 odst. 1

1. Aniž je dotčeno právo členských
států stanovit a ukládat trestní
sankce, stanoví členské státy

odstavce 6 písm. b),

pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy
rozhodnou, že nestanoví pravidla
pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 1 písm. a) až e) odstavce 1 písm.
a) až f), odstavce 2 písm. a) až c), e) až h),
odstavce 3 písm. a) až d), odstavce 4 písm. a)
až e), odstavce 5 písm. a) až e), odstavce 6
písm. a), c) a d) nebo odstavce 7 písm. a) až
c), nebo
c) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce
2 písm. d); pokud neoprávněný prospěch
nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit,
lze uložit pokutu do 137 000 000 Kč.

§ 235 odst. (9) Za přestupek lze uložit pokutu do
9
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 4 písm. b),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 1 písm. a) až e) odstavce 1 písm.
a) až f), odstavce 2 písm. a) až c), e) až h),
odstavce 3 písm. a) až e), odstavce 4 písm.
a), c) a d), odstavce 5 písm. a) a b), odstavce
6 písm. a) a b), nebo odstavce 7 písm. a) až

32014L0059

Čl. 110 odst. 1

1. Aniž je dotčeno právo členských
států stanovit a ukládat trestní
sankce, stanoví členské státy
pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy
rozhodnou, že nestanoví pravidla

c), nebo odstavce 8,

pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

c) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce
2 písm. d) a spáchala-li ho podnikající
fyzická osoba; pokud neoprávněný prospěch
nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do 137 000 000 Kč, nebo
d) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce
2 písm. d) a spáchala-li ho právnická osoba;
pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu
dosaženého danou osobou za bezprostředně
předcházející účetní období.
§ 237 odst. (1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, 32014L0059
1
že
a) nesplní informační povinnost podle § 7
odst. 3, § 26a odst. 1, § 136, § 154 odst. 1, §
155, § 176 odst. 5 nebo 6,
b) neuveřejní údaje podle § 136a,
b)c) neposkytne součinnost podle § 243 odst.
1 nebo § 53 odst. 6,
c)d) bez zbytečného odkladu neoznámí její

Čl. 110 odst. 1
Čl. 111

1. Aniž je dotčeno právo členských
států stanovit a ukládat trestní
sankce, stanoví členské státy
pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy

selhání podle § 77,
d)e) nesplní povinnost vést podrobné
seznamy nebo záznamy o finančních
smlouvách uloženou Českou národní bankou
podle § 7 odst. 4 nebo § 85 odst. 6,
e)f) v rozporu s rozhodnutím České národní
banky vydaným na základě § 57 odst. 6
neposkytne zpět odpovídající část náhrady,

rozhodnou, že nestanoví pravidla
pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

f)g) nezajistí stažení cenných papírů podle §
66 písm. c), § 74 písm. c) nebo § 147 písm.
c),

1. Členské státy zajistí, aby jejich
právní a správní předpisy stanovily
sankce a jiná správní opatření
přinejmenším pro tyto situace:

g)h) v rozporu s rozhodnutím České národní
banky vydaným na základě § 73 odst. 2 nebo
§ 146 odst. 2 nevydá nebo neodevzdá cenné
papíry,

a) nejsou sestaveny, dodrženy nebo
aktualizovány ozdravné plány a
skupinové ozdravné plány, čímž je
porušen článek 5 nebo 7;

h)i) v rozporu s § 74a odst. 1 nezajistí uznání
vlastníka s odpisem nebo konverzí
odepisovatelného kapitálového nástroje nebo
nezajistí souhlas vlastníka se závazností
odpisu nebo konverze odepisovatelného
kapitálového nástroje,

b) příslušnému orgánu nebyl
oznámen
úmysl
poskytnout
vnitroskupinovou finanční podporu,
čímž byl porušen článek 25;

i)j) nakládá se svým majetkem v rozporu se
zákazem stanoveným Českou národní
bankou na základě § 82 písm. c),
j)k) nevydá nástroje zahrnované do kapitálu,

c) nebyly poskytnuty všechny
informace nezbytné pro vypracování
plánů řešení krize, čímž byl porušen
článek 11;
d) vedoucí orgán instituce nebo
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1

včetně prioritních akcií a podřízených nebo
vyměnitelných dluhopisů nebo obdobných
dluhových nástrojů v rozporu s požadavkem
stanoveným Českou národní bankou v § 82
písm. d),
k)l) neuveřejní rozhodnutí podle § 90,
l)m) nepředá majetek a potřebné doklady
nebo nesdělí informace podle § 98 odst. 3, §
102 odst. 3 nebo § 113 odst. 4,
m)n) v rozporu s rozhodnutím České národní
banky vydaným na základě § 121 nezmění
svoji právní formu,
n) neudržuje kapitál a odepisovatelné
závazky ve výši odpovídající minimálnímu
požadavku podle § 127 odst. 2,
o) v rozporu s § 148 odst. 1 nezajistí souhlas
věřitele s odpisem nebo konverzí nebo
nezajistí souhlas věřitele se závazností
odpisu nebo konverze odepisovatelného
závazku,
o) nesplní některou povinnost v souvislosti
s prodejem
podřízeného
způsobilého
závazku neprofesionálnímu zákazníkovi
stanovenou v § 127c odst. 3,
p) v rozporu s § 155 neprovádí opatření
obsažená ve schváleném plánu reorganizace

písm. b), c) nebo d) neoznámil
příslušnému orgánu, že instituce
nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) je v selhání
nebo je jeho selhání pravděpodobné,
čímž porušil čl. 81 odst. 1.
2. Členské státy zajistí, aby v
případech uvedených v odstavci 1
zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,
přinejmenším:
a) veřejné oznámení, které uvádí
odpovědnou
fyzickou
osobu,
instituci, finanční instituci, mateřský
podnik v Unii nebo jinou
právnickou osobu a povahu daného
porušení předpisů;
b) příkaz, aby odpovědná fyzická
nebo právnická osoba upustila od
daného chování a vyvarovala se jeho
opakování;
c) dočasný zákaz výkonu funkcí v
institucích
nebo
subjektech
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) pro kteréhokoliv člena
vedoucího orgánu nebo vrcholného
vedení instituce nebo subjektu

obchodní činnosti,

uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo kteroukoliv jinou
fyzickou osobu, kteří byli shledáni
odpovědnými;

q) nesplní povinnost uloženou Českou
národní bankou podle § 164 písm. e),
r) nesplní povinnost součinnosti uloženou
Českou národní bankou podle § 164 písm. f),

d) v případě právnických osob
správní pokuty až do výše 10 %
celkového ročního čistého obratu
této právnické osoby v předchozím
hospodářském roce. Je-li právnická
osoba
dceřiným
podnikem
mateřského podniku, je příslušným
obratem obrat
vyplývající
z
konsolidované
účetní
závěrky
daného mateřského podniku v
předchozím hospodářském roce;

s) nezašle informace všem jí známým
vlastníkům nástrojů účasti a věřitelům v
rozporu s § 176 odst. 7,
t) neinformuje Českou národní banku o
zaslání informací podle § 176 odst. 7,
u) neprovede v požadované lhůtě opatření k
nápravě vydané na základě § 231,
v) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost
podle § 244 odst. 2.

e) v případě fyzické osoby správní
pokuty ve výši až do 5 000 000
EUR nebo v členských státech, kde
euro není úřední měnou, v
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní
měně k 2. červenci 2014;
f) správní pokuty ve výši až
dvojnásobku výše výhody získané z
porušení předpisů, lze-li výši této
výhody zjistit.

§ 237 odst. (2) Instituce se sídlem v České republice se 32014L0059

Čl. 110 odst. 1

1. Aniž je dotčeno právo členských
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dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevypracuje nebo
neudržuje ozdravný plán,
b) v rozporu s § 9 odst. 2 neaktualizuje svůj
ozdravný plán,
c) v rozporu s § 9 odst. 5 nemonitoruje nebo
nevyhodnocuje
hodnoty
nebo
stavy
ukazatelů pravidelně s dostatečnou frekvencí
tak, aby identifikovala případné zhoršení své
finanční situace a byla schopna včas
přijmout odpovídající ozdravné opatření,
d) v rozporu s § 9 odst. 7 neinformuje bez
zbytečného odkladu Českou národní banku,
e) nesplní povinnost vést podrobné záznamy
o finančních smlouvách uloženou Českou
národní bankou podle § 10 odst. 1,
f) v rozporu § 11 odst. 1 nepředloží České
národní bance ozdravný plán k posouzení do
7 dnů po jeho sestavení nebo aktualizaci,
g) neposkytne informace a součinnost k
vypracování plánů řešení krize podle § 17
odst. 6,
h) neinformuje o změnách, které vyžadují
aktualizaci plánu řešení krize podle § 18
odst. 1,

Čl. 111

států stanovit a ukládat trestní
sankce, stanoví členské státy
pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy
rozhodnou, že nestanoví pravidla
pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
1. Členské státy zajistí, aby jejich
právní a správní předpisy stanovily
sankce a jiná správní opatření
přinejmenším pro tyto situace:
a) nejsou sestaveny, dodrženy nebo
aktualizovány ozdravné plány a
skupinové ozdravné plány, čímž je
porušen článek 5 nebo 7;
b) příslušnému orgánu nebyl
oznámen
úmysl
poskytnout

i) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost
navrhnout České národní bance opatření
k odstranění překážek způsobilosti podle
§ 23 odst. 1,
j) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost
navrhnout České národní bance opatření,
která povedou ke splnění minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku a požadavku na udržování
kombinovaných kapitálových rezerv a
časový harmonogram pro jejich uplatnění
podle § 23 odst. 2,
k) neuplatní opatření uložená Českou
národní bankou podle § 23 odst. 4,
i)l) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost
uplatnit uložená opatření nebo navrhnout
realizaci těchto opatření podle § 23 odst. 3
23 odst. 5,
j)m) v rozporu s rozhodnutím České národní
banky vydaným podle § 23 odst. 5 23 odst. 7
neomezí svou expozici vůči instituci,
k)n) neuveřejní rozhodnutí podle § 44,
l)o) neudržuje kapitál a odepisovatelné
závazky ve výši odpovídající minimálnímu
požadavku podle § 127 odst. 1,

vnitroskupinovou finanční podporu,
čímž byl porušen článek 25;
c) nebyly poskytnuty všechny
informace nezbytné pro vypracování
plánů řešení krize, čímž byl porušen
článek 11;
d) vedoucí orgán instituce nebo
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) neoznámil
příslušnému orgánu, že instituce
nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) je v selhání
nebo je jeho selhání pravděpodobné,
čímž porušil čl. 81 odst. 1.
2. Členské státy zajistí, aby v
případech uvedených v odstavci 1
zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,
přinejmenším:
a) veřejné oznámení, které uvádí
odpovědnou
fyzickou
osobu,
instituci, finanční instituci, mateřský
podnik v Unii nebo jinou
právnickou osobu a povahu daného
porušení předpisů;
b) příkaz, aby odpovědná fyzická

m)o) nevydá nástroje zahrnované do kapitálu
podle § 160 odst. 2,
n)p) neprovede v požadované lhůtě opatření
k nápravě vydané na základě § 231, nebo
o)q) v rozporu s § 209 odst. 2 nepřispívá do
Fondu pro řešení krize ve výši stanovené v §
214 nebo 215.

nebo právnická osoba upustila od
daného chování a vyvarovala se jeho
opakování;
c) dočasný zákaz výkonu funkcí v
institucích
nebo
subjektech
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) pro kteréhokoliv člena
vedoucího orgánu nebo vrcholného
vedení instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo kteroukoliv jinou
fyzickou osobu, kteří byli shledáni
odpovědnými;
d) v případě právnických osob
správní pokuty až do výše 10 %
celkového ročního čistého obratu
této právnické osoby v předchozím
hospodářském roce. Je-li právnická
osoba
dceřiným
podnikem
mateřského podniku, je příslušným
obratem obrat
vyplývající
z
konsolidované
účetní
závěrky
daného mateřského podniku v
předchozím hospodářském roce;
e) v případě fyzické osoby správní
pokuty ve výši až do 5 000 000
EUR nebo v členských státech, kde

euro není úřední měnou, v
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní
měně k 2. červenci 2014;
f) správní pokuty ve výši až
dvojnásobku výše výhody získané z
porušení předpisů, lze-li výši této
výhody zjistit.
§ 237 odst. (5) Evropská ovládající osoba se sídlem v 32014L0059
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České republice se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 13 odst. 1 neaktualizuje
nebo nepředloží České národní bance jako
orgánu dohledu na konsolidovaném základě
skupinový ozdravný plán pro příslušnou
skupinu jako celek,
b) neposkytne informace o všech členech
evropské finanční skupiny podle § 20 odst.
1,
c) v rozporu s § 29 odst. 1 nepředloží České
národní bance jako orgánu dohledu na
konsolidovaném základě žádost o schválení
návrhu smlouvy o skupinové podpoře,
d) nevypracuje plán reorganizace obchodní
činnosti nebo jej vypracuje v rozporu s § 156
odst. 1,,
e) neudržuje na konsolidovaném základě

Čl. 110 odst. 1
Čl. 111

1. Aniž je dotčeno právo členských
států stanovit a ukládat trestní
sankce, stanoví členské státy
pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy
rozhodnou, že nestanoví pravidla
pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
1. Členské státy zajistí, aby jejich
právní a správní předpisy stanovily

kapitál a odepisovatelné závazky ve výši
odpovídající minimálnímu požadavku podle
§ 127 odst. 3, nebo
e) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost
navrhnout České národní bance opatření
zajišťující
splnění
minimálního
požadavku,
vnitřního
minimálního
požadavku nebo kombinované kapitálové
rezervy podle § 24a odst. 2, nebo
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k
nápravě vydané na základě § 231.

sankce a jiná správní opatření
přinejmenším pro tyto situace:
a) nejsou sestaveny, dodrženy nebo
aktualizovány ozdravné plány a
skupinové ozdravné plány, čímž je
porušen článek 5 nebo 7;
b) příslušnému orgánu nebyl
oznámen
úmysl
poskytnout
vnitroskupinovou finanční podporu,
čímž byl porušen článek 25;
c) nebyly poskytnuty všechny
informace nezbytné pro vypracování
plánů řešení krize, čímž byl porušen
článek 11;
d) vedoucí orgán instituce nebo
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) neoznámil
příslušnému orgánu, že instituce
nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) je v selhání
nebo je jeho selhání pravděpodobné,
čímž porušil čl. 81 odst. 1.
2. Členské státy zajistí, aby v
případech uvedených v odstavci 1
zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,

přinejmenším:
a) veřejné oznámení, které uvádí
odpovědnou
fyzickou
osobu,
instituci, finanční instituci, mateřský
podnik v Unii nebo jinou
právnickou osobu a povahu daného
porušení předpisů;
b) příkaz, aby odpovědná fyzická
nebo právnická osoba upustila od
daného chování a vyvarovala se jeho
opakování;
c) dočasný zákaz výkonu funkcí v
institucích
nebo
subjektech
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) pro kteréhokoliv člena
vedoucího orgánu nebo vrcholného
vedení instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo kteroukoliv jinou
fyzickou osobu, kteří byli shledáni
odpovědnými;
d) v případě právnických osob
správní pokuty až do výše 10 %
celkového ročního čistého obratu
této právnické osoby v předchozím
hospodářském roce. Je-li právnická
osoba
dceřiným
podnikem

mateřského podniku, je příslušným
obratem obrat
vyplývající
z
konsolidované
účetní
závěrky
daného mateřského podniku v
předchozím hospodářském roce;
e) v případě fyzické osoby správní
pokuty ve výši až do 5 000 000
EUR nebo v členských státech, kde
euro není úřední měnou, v
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní
měně k 2. červenci 2014;
f) správní pokuty ve výši až
dvojnásobku výše výhody získané z
porušení předpisů, lze-li výši této
výhody zjistit.
§ 237 odst. (6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze 32014L0059
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uložit pokutu do
a) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavců
1 až 5 a spáchala-li ho právnická osoba;
pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu
dosaženého danou osobou za bezprostředně
předcházející účetní období, nebo
a) dvojnásobku výše neoprávněného

Čl. 111 odst. 2 písm. 2. Členské státy zajistí, aby v
případech uvedených v odstavci 1
d) a f)
zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,
přinejmenším:
d) v případě právnických osob
správní pokuty až do výše 10 %
celkového ročního čistého obratu
této právnické osoby v předchozím
hospodářském roce. Je-li právnická
osoba
dceřiným
podnikem

prospěchu, jde-li o přestupek podle
odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho ovládaná
osoba; pokud neoprávněný prospěch
nevznikl nebo není-li možné jeho výši
zjistit, uloží se pokuta do výše 10 %
čistého ročního obratu ovládající osoby
vyplývajícího z její konsolidované účetní
závěrky za bezprostředně předcházející
účetní období, nebo
b) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavců
1 až 5 a spáchala-li ho ovládaná osoba;
pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu
ovládající osoby vyplývajícího z její
konsolidované
účetní
závěrky
za
bezprostředně předcházející účetní období.
b) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle
odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho osoba
neuvedená v písmeni a); pokud
neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do výše 10 % čistého ročního
obratu dosaženého danou osobou za
bezprostředně
předcházející
účetní

mateřského podniku, je příslušným
obratem obrat
vyplývající
z
konsolidované
účetní
závěrky
daného mateřského podniku v
předchozím hospodářském roce;
…
f) správní pokuty ve výši až
dvojnásobku výše výhody získané z
porušení předpisů, lze-li výši této
výhody zjistit.

období.
§ 237a

(1) Instituce se sídlem v České republice, 32014L0059
která není členem evropské finanční
skupiny, se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s rozhodnutím České národní
banky neudržuje kapitál a způsobilé
závazky ve výši odpovídající minimálnímu
požadavku podle § 127 odst. 1.
(2) Osoba podléhající řešení krize, která je
členem evropské finanční skupiny, se
dopustí přestupku tím, že v rozporu
s rozhodnutím České národní banky
neudržuje kapitál a způsobilé závazky ve
výši odpovídající minimálnímu požadavku
na konsolidované úrovni podle § 127 odst.
2.
(3) Instituce se sídlem v České republice,
která je členem evropské finanční skupiny
a není osobou podléhající řešení krize, se
dopustí přestupku tím, že v rozporu
s rozhodnutím České národní banky
neudržuje kapitál a způsobilé závazky ve
výši odpovídající vnitřnímu minimálnímu
požadavku
a) podle § 127 odst. 3, nebo
b) na konsolidovaném základě podle § 127

Čl. 110 odst. 1
Čl. 111

1. Aniž je dotčeno právo členských
států stanovit a ukládat trestní
sankce, stanoví členské státy
pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy
rozhodnou, že nestanoví pravidla
pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
1. Členské státy zajistí, aby jejich
právní a správní předpisy stanovily
sankce a jiná správní opatření
přinejmenším pro tyto situace:
a) nejsou sestaveny, dodrženy nebo
aktualizovány ozdravné plány a
skupinové ozdravné plány, čímž je

odst. 6.

porušen článek 5 nebo 7;

(4) Povinná osoba, která není osobou
podléhající řešení krize ani institucí a je
ovládána osobou podléhající řešení krize,
se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s rozhodnutím České národní banky
neudržuje kapitál a způsobilé závazky ve
výši odpovídající vnitřnímu minimálnímu
požadavku

b) příslušnému orgánu nebyl
oznámen
úmysl
poskytnout
vnitroskupinovou finanční podporu,
čímž byl porušen článek 25;

a) podle § 127 odst. 4, nebo
b) na konsolidovaném základě podle § 127
odst. 6.
(5) Evropská ovládající osoba, která není
osobou podléhající řešení krize a jejíž
ovládající osoba má sídlo na území jiného
než členského státu, se dopustí přestupku
tím, že v rozporu s rozhodnutím České
národní banky neudržuje kapitál a
způsobilé závazky ve výši odpovídající
vnitřnímu minimálnímu požadavku na
konsolidované úrovni podle § 127 odst. 5.
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze
uložit pokutu do
a) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle
odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho ovládaná

c) nebyly poskytnuty všechny
informace nezbytné pro vypracování
plánů řešení krize, čímž byl porušen
článek 11;
d) vedoucí orgán instituce nebo
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) neoznámil
příslušnému orgánu, že instituce
nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) je v selhání
nebo je jeho selhání pravděpodobné,
čímž porušil čl. 81 odst. 1.
2. Členské státy zajistí, aby v
případech uvedených v odstavci 1
zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,
přinejmenším:
a) veřejné oznámení, které uvádí
odpovědnou
fyzickou
osobu,
instituci, finanční instituci, mateřský
podnik v Unii nebo jinou

osoba; pokud neoprávněný prospěch
nevznikl nebo není-li možné jeho výši
zjistit, uloží se pokuta do výše 10 %
čistého ročního obratu ovládající osoby
vyplývajícího z její konsolidované účetní
závěrky za bezprostředně předcházející
účetní období, nebo
b) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle
odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho osoba
neuvedená v písmeni a); pokud
neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do výše 10 % čistého ročního
obratu dosaženého danou osobou za
bezprostředně
předcházející
účetní
období.

právnickou osobu a povahu daného
porušení předpisů;
b) příkaz, aby odpovědná fyzická
nebo právnická osoba upustila od
daného chování a vyvarovala se jeho
opakování;
c) dočasný zákaz výkonu funkcí v
institucích
nebo
subjektech
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) pro kteréhokoliv člena
vedoucího orgánu nebo vrcholného
vedení instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo kteroukoliv jinou
fyzickou osobu, kteří byli shledáni
odpovědnými;
d) v případě právnických osob
správní pokuty až do výše 10 %
celkového ročního čistého obratu
této právnické osoby v předchozím
hospodářském roce. Je-li právnická
osoba
dceřiným
podnikem
mateřského podniku, je příslušným
obratem obrat
vyplývající
z
konsolidované
účetní
závěrky
daného mateřského podniku v
předchozím hospodářském roce;

e) v případě fyzické osoby správní
pokuty ve výši až do 5 000 000
EUR nebo v členských státech, kde
euro není úřední měnou, v
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní
měně k 2. červenci 2014;
f) správní pokuty ve výši až
dvojnásobku výše výhody získané z
porušení předpisů, lze-li výši této
výhody zjistit.
§ 237b

(1) Osoba podléhající řešení krize, která je 32014L0059
globálně systémově významnou institucí,
členem skupiny, která je globálně
systémově významnou institucí, nebo
významnou osobou podléhající řešení
krize se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 128c odst. 1 nebo s
rozhodnutím České národní banky podle
§ 128c odst. 2, 3 nebo 4 neplní požadavek
na podřízenost.
(2) Osoba podléhající řešení krize
neuvedená v odstavci 1 se dopustí
přestupku tím, že v rozporu s
rozhodnutím České národní banky podle
§ 128b odst. 1 neplní požadavek na
podřízenost.

1. Aniž je dotčeno právo členských
států stanovit a ukládat trestní
Čl. 111 odst. 1 a odst.
sankce, stanoví členské státy
2 písm. d) a f)
pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy
rozhodnou, že nestanoví pravidla
pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
Čl. 110 odst. 1

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze
uložit pokutu do dvojnásobku výše
neoprávněného
prospěchu;
pokud
neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do výše 10 % čistého ročního
obratu dosaženého osobou podléhající
řešení
krize
za
bezprostředně
předcházející účetní období.

přiměřené a odrazující.
1. Členské státy zajistí, aby jejich
právní a správní předpisy stanovily
sankce a jiná správní opatření
přinejmenším pro tyto situace:
a) nejsou sestaveny, dodrženy nebo
aktualizovány ozdravné plány a
skupinové ozdravné plány, čímž je
porušen článek 5 nebo 7;
b) příslušnému orgánu nebyl
oznámen
úmysl
poskytnout
vnitroskupinovou finanční podporu,
čímž byl porušen článek 25;
c) nebyly poskytnuty všechny
informace nezbytné pro vypracování
plánů řešení krize, čímž byl porušen
článek 11;
d) vedoucí orgán instituce nebo
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) neoznámil
příslušnému orgánu, že instituce
nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) je v selhání
nebo je jeho selhání pravděpodobné,
čímž porušil čl. 81 odst. 1.
2. Členské státy zajistí, aby v

případech uvedených v odstavci 1
zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,
přinejmenším:
d) v případě právnických osob
správní pokuty až do výše 10 %
celkového ročního čistého obratu
této právnické osoby v předchozím
hospodářském roce. Je-li právnická
osoba
dceřiným
podnikem
mateřského podniku, je příslušným
obratem obrat
vyplývající
z
konsolidované
účetní
závěrky
daného mateřského podniku v
předchozím hospodářském roce;
…
f) správní pokuty ve výši až
dvojnásobku výše výhody získané z
porušení předpisů, lze-li výši této
výhody zjistit.
§ 244 odst. (1) Pro účely tohoto dílu se příslušnou 32014L0059
1
osobou rozumí

Čl. 84 odst. 1

1. Požadavky profesního tajemství
jsou vázány následující osoby:

a) Česká národní banka

a) orgány příslušné k řešení krize;

b) Ministerstvo financí,

b) příslušné orgány a EBA;

c) Garanční systém,

c) příslušná ministerstva;

d) Garanční fond obchodníků s cennými
papíry,
e) překlenovací instituce,
f) osoba pro správu aktiv,
g) zvláštní správce a dočasný správce,
h) potenciální nabyvatelé, které oslovila
instituce za účelem řešení krize podle § 5
odst. 6 nebo jimž Česka národní banka
učinila nabídku nebo je oslovila zejména v
souvislosti s přechodem nástrojů účasti na
povinné osobě nebo majetku a závazků
povinné osoby, bez ohledu na to, zda tato
nabídka nebo oslovení byly přípravou pro
přechod nástrojů účasti na povinné osobě
nebo majetku a závazků povinné osoby, a
bez ohledu na to, zda v důsledku této
nabídky došlo k přechodu nástrojů účasti na
povinné osobě nebo majetku a závazků
povinné osoby,
i) vláda v případě
stabilizačních nástrojů,

použití

vládních

j) další orgány veřejné správy zapojené do
řešení krize a
k) povinná osoba.

d) zvláštní správci nebo dočasní
správci jmenovaní podle této
směrnice;
e) potenciální nabyvatelé oslovení
příslušnými orgány nebo vyzvaní
orgány příslušnými k řešení krize,
bez ohledu na to, zda k uvedenému
oslovení nebo výzvě došlo při
přípravě použití nástroje převodu
činnosti, a bez ohledu na to, zda
oslovení vyústilo v nabytí;
f) auditoři, účetní, právní a odborní
poradci, odhadci a jiní odborníci,
které si přímo či nepřímo najmou
orgány příslušné k řešení krize,
příslušné
orgány,
příslušná
ministerstva
nebo
potenciální
nabyvatelé uvedení v písmeni e);
g) subjekty spravující
pojištění vkladů;

systémy

h) subjekty spravující systémy pro
odškodnění investorů;
i) subjekt příslušný pro mechanismy
financování k řešení krizí;
j) centrální banky a ostatní orgány

zapojené do procesu řešení krize;
k) překlenovací instituce
společnost pro správu aktiv;

nebo

l) jakékoli jiné osoby, které přímo či
nepřímo,
dlouhodobě
nebo
příležitostně
poskytují
nebo
poskytovaly
služby
osobám
uvedeným v písmenech a) až k);
m) vrcholné vedení, členové
vedoucího orgánu a zaměstnanci
orgánů nebo subjektů uvedených v
písmenech a) až k) před, během a po
jejich jmenování.
§ 249

Nabytím rozhodného podílu na hlasovacích 32014L0059
právech v povinné osobě v důsledku
uplatnění opatření k řešení krize, snížení
položek kmenového kapitálu tier 1 nebo
odpisu a konverze kapitálových nástrojů a
vnitroskupinových způsobilých závazků
nevzniká nabyvateli nabídková povinnost
podle zákona upravujícího nabídky převzetí.

Čl. 119

V čl. 4 odst. 5 směrnice 2004/25/ES
se doplňuje nový pododstavec, který
zní:
„Členské státy zajistí, aby se čl. 5
odst. 1 této směrnice nepoužil v
případě použití nástrojů, pravomocí
a mechanismů k řešení krize podle
hlavy IV směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/59/EU (*).
___________
(*)
Směrnice
Evropského
parlamentu a Rady 2014/59/EU ze

dne 15. května 2014, kterou se
stanoví rámec pro ozdravné postupy
a řešení krize úvěrových institucí a
investičních podniků a kterou se
mění směrnice Rady 82/891/EHS,
směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES,
2004/25/ES,
2005/56/ES,
2007/36/ES,
2011/35/EU,
2012/30/EU a 2013/36/EU a
nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č.
648/2012 (Úř. věst. L 173,
12.6.2014, s. 190).“
§ 250 odst. (1) Při uplatnění opatření k řešení krize, 32014L0059
1
snížení položek kmenového kapitálu tier 1
nebo odpisu a konverze odepisovatelných
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých
závazků
se
nepoužijí
ustanovení zákona upravujícího právní
poměry obchodních společností a družstev o
změnách výše výši základního kapitálu a
jejích změnách.

Čl. 123

V článku 45 směrnice 2012/30/EU
se doplňuje nový odstavec, který
zní:
„3.
Členské státy zajistí, aby se
článek 10, čl. 19 odst. 1, čl. 29 odst.
1, 2 a 3, čl. 31 odst. 2 první
pododstavec, články 33 až 36 a
články 40, 41 a 42 této směrnice
nepoužily v případě použití nástrojů,
pravomocí a mechanismů k řešení
krize podle hlavy IV směrnice
Evropského parlamentu a Rady

2014/59/EU (45).
---------------------(45)

Směrnice
Evropského
parlamentu a Rady 2014/59/EU ze
dne 15. května 2014, kterou se
stanoví rámec pro ozdravné postupy
a řešení krize úvěrových institucí a
investičních podniků a kterou se
mění směrnice Rady 82/891/EHS,
směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES,
2004/25/ES,
2005/56/ES,
2007/36/ES,
2011/35/EU,
2012/30/EU a 2013/36/EU a
nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č.
648/2012 (Úř. věst. L 173,
12.6.2014, s. 190).“
Příloha č. 1 Za účelem vypracování a aktualizace plánu 32019L0879
písm. e)
řešení krize může Česká národní banka
vyžadovat od instituce zejména
e)
informace
o
způsobilých závazcích,

odepisovatelných

účelem
vypracování
a
Příloha oddíl B bod 6 Za
aktualizace plánů řešení krize
mohou orgány příslušné k řešení
krize požadovat po institucích
přinejmenším tyto informace:
6) podrobnosti o těch závazcích
instituce, které jsou závazky
použitelné k rekapitalizaci z

vnitřních zdrojů;
Příloha č. 2 1. Česká národní banka při posuzování 32019L0879
bod 1 písm. způsobilosti k řešení krize instituce zohlední:
q)
q) výši a druh odepisovatelných způsobilých
závazků instituce,

Příloha oddíl C bod Při posuzování způsobilosti instituce
nebo skupiny k řešení krize orgán
17
příslušný k řešení krize zohlední
tyto skutečnosti:
Při posuzování způsobilosti skupiny
k řešení krize zahrnují odkazy na
instituci jakoukoli instituci nebo
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm.
c) nebo d) v rámci skupiny:
17) výši a druh závazků použitelné k
rekapitalizaci z vnitřních zdrojů
instituce;

Příloha č. 3

Příloha č. 3 k zákonu č. 374/2015 Sb.
Výpočet nejvyšší
rozdělení

částky

k možnému

Povinná osoba vypočte poměrnou část
zisku po zdanění podle vztahu

32019L0879

Čl. 16a odst. 4, 5 a 6

4.
M-MDA
se
vypočítá
vynásobením součtu vypočteného v
souladu s odstavcem 5 činitelem
určeným v souladu s odstavcem 6.
M-MDA se sníží o částku
vyplývající z opatření uvedených v
odst. 1 písm. a), b) nebo c).

MDA = (A+B -C) * D,
kde
A označuje zisk za běžné účetní období
nezahrnutý do kmenového kapitálu tier 1

5. Součet, jenž se má vynásobit
podle odstavce 4, se skládá z:
a) předběžných zisků, které nejsou

podle čl. 26 odst. 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
který byl vytvořen od posledního
rozhodnutí o rozdělení zisku nebo přijetí
kteréhokoli z opatření podle § 26a odst. 1
písm. a), b) nebo c),
B označuje zisk za předchozí účetní
období nezahrnutý do kmenového
kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013, který byl vytvořen od
posledního rozhodnutí o rozdělení zisku
nebo přijetí kteréhokoli z opatření podle §
26a odst. 1 písm. a), b) nebo c),

zahrnuty v kmenovém kapitálu tier 1
podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č.
575/2013, po odečtení jakéhokoli
rozdělení zisků nebo jakýchkoli
plateb vyplývajících z opatření
uvedených v odst. 1 písm. a), b)
nebo c) tohoto článku;
plus

C označuje daň, která by byla splatná,
pokud by zisky A a B nebyly rozděleny, a

b) výročních zisků, které nejsou
zahrnuty v kmenovém kapitálu tier 1
podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č.
575/2013, po odečtení jakéhokoli
rozdělení zisků nebo jakýchkoli
plateb vyplývajících z opatření
uvedených v odst. 1 písm. a), b)
nebo c) tohoto článku;

D označuje multiplikační faktor.

minus

Multiplikační faktor D se stanoví tak, že
pokud se kmenový kapitál tier 1
udržovaný povinnou osobou nad rámec
požadavků na kapitál podle čl. 92a odst. 1

c) částky, které by bylo nutno
zaplatit na dani, pokud by částky
uvedené pod písmeny a) a b) tohoto
odstavce zůstaly nerozděleny.

nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU)
č. 575/2013
a
minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku se zohledněním vnitřně
stanoveného kapitálu, vyjádřeným v
procentech v poměru k celkovému objemu
rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, nachází
a) v prvním (nejnižším) intervalu
požadované kombinované kapitálové
rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní
hranice a není vyšší než jeho horní
hranice, pak D = 0,
b) ve druhém intervalu požadované
kombinované kapitálové rezervy, neboli je
vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší
než jeho horní hranice, pak D = 0,2,
c) ve třetím intervalu požadované
kombinované kapitálové rezervy, neboli je
vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší
než jeho horní hranice, pak D = 0,4, nebo
d) ve čtvrtém intervalu požadované
kombinované kapitálové rezervy, neboli je
vyšší než jeho dolní hranice, pak D = 0,6.

6. Činitel uvedený v odstavci 4 se
určí takto:
a) pokud se kmenový kapitál tier 1
udržovaný dotčeným subjektem,
který není používán k plnění
žádného z požadavků uvedených v
článku 92a nařízení (EU) č.
575/2013 a v článcích 45c a 45d této
směrnice, vyjádřený jako procentní
podíl z celkového objemu rizikové
expozice vypočteného podle čl. 92
odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013,
nachází v prvním (tj. nejnižším)
kvartilu požadavku kombinovaných
kapitálových rezerv, rovná se
hodnota činitele 0;
b) pokud se kmenový kapitál tier 1
udržovaný dotčeným subjektem,
který není používán k plnění
žádného z požadavků uvedených v
článku 92a nařízení (EU) č.
575/2013 a v článcích 45c a 45d této
směrnice, vyjádřený jako procentní
podíl z celkového objemu rizikové
expozice vypočteného podle čl. 92

Dolní hranice a horní hranice každého
intervalu se vypočte podle vztahů
𝑫𝑫𝑫𝑫 𝑸𝑸
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌á 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌á𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍á 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
=
𝟒𝟒
× (𝑸𝑸𝑸𝑸 − 𝟏𝟏)
𝑯𝑯𝑯𝑯 𝑸𝑸
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌á 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌á𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍á 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
=
𝟒𝟒
× 𝑸𝑸𝑸𝑸
kde
Dh Q označuje dolní hranici každého
intervalu,
Hh Q označuje horní hranici každého
intervalu,
kombinovaná kapitálová rezerva označuje
celkovou kombinovanou kapitálovou
rezervu, kterou má povinná osoba
udržovat, vyjádřenou v českých korunách,
a
Qn označuje pořadové číslo příslušného

odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013,
nachází
v
druhém
kvartilu
požadavku
kombinovaných
kapitálových rezerv, rovná se
hodnota činitele 0,2;
c) pokud se kmenový kapitál tier 1
udržovaný dotčeným subjektem,
který není používán k plnění
požadavků uvedených v článku 92a
nařízení (EU) č. 575/2013 a v
článcích 45c a 45d této směrnice,
vyjádřený jako procentní podíl z
celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3
nařízení (EU) č. 575/2013, nachází
ve třetím kvartilu požadavku
kombinovaných
kapitálových
rezerv, rovná se hodnota činitele
0,4;
d) pokud se kmenový kapitál tier 1
udržovaný dotčeným subjektem,
který není používán k plnění
požadavků uvedených v článku 92a
nařízení (EU) č. 575/2013 a v
článcích 45c a 45d této směrnice,
vyjádřený jako procentní podíl z
celkového objemu rizikové expozice

intervalu a nabývá hodnot 1, 2, 3, nebo 4.

vypočteného podle čl. 92 odst. 3
nařízení (EU) č. 575/2013, nachází
ve čtvrtém (tj. nejvyšším) kvartilu
požadavku
kombinovaných
kapitálových rezerv, rovná se
hodnota činitele 0,6.
Dolní a horní hranice každého
kvartilu požadavku kombinovaných
kapitálových rezerv se vypočítají
takto:
Dolní hranice kvartálu = Požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv/4 × (Qn-1)
Horní hranice kvartálu = Požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv/4 × Qn
kde „An“ = pořadové číslo daného
kvartálu.“;

Příloha č. 4

Příloha č. 4 k zákonu č. 374/2015 Sb.
Vzorec

pro

výpočet

požadavku

32019L0879
na

Čl. 45b odst. 4 první 4. Aniž je dotčen minimální
požadavek podle čl. 45c odst. 5 nebo
pododstavec
čl. 45d odst. 1 písm. a), orgány

podřízenost
Část minimálního požadavku, který je
osoba podléhající řešení krize, která je
globálně systémově významnou institucí
nebo významnou osobou podléhající
řešení
krize,
povinna
plnit
prostřednictvím kapitálu, podřízených
způsobilých závazků nebo závazků
vydaných ovládanou osobou podle §128a,
se vypočte podle vzorce

kde

𝐌𝐌𝐌𝐌 = �𝟏𝟏 −

𝐱𝐱𝐱𝐱
� ∗ 𝟖𝟖%
𝐱𝐱𝐱𝐱

MP
označuje
část
minimálního
požadavku, který je osoba podléhající
řešení krize, která je globálně systémově
významnou institucí nebo významnou
osobou podléhající řešení krize, povinna
plnit
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých závazků nebo
závazků vydaných ovládanou osobou
podle § 128a,

příslušné k řešení krize zajistí, že
subjekty řešící krizi, které jsou GSVI nebo subjekty řešícími krizi, na
které se vztahuje čl. 45c odst. 5 nebo
6, splní část požadavku uvedeného v
článku 45e ve výši 8 % celkových
závazků
včetně
kapitálu
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých nástrojů
nebo závazků uvedených v odstavci
3 tohoto článku. Orgán příslušný k
řešení krize může povolit, aby
subjekty řešící krizi, které jsou GSVI nebo subjekty řešícími krizi, na
které se vztahuje čl. 45c odst. 5 nebo
6, splnily úroveň nižší než 8 %
celkových závazků včetně kapitálu,
ale vyšší, než je částka vypočtená
podle vzorce (1-X1/X2) x 8 %
celkových závazků včetně kapitálu,
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých nástrojů
nebo závazků uvedených v odstavci
3 tohoto článku, pokud jsou splněny
všechny podmínky stanovené v čl.
72b odst. 3 nařízení (EU) č.
575/2013, kde s ohledem na možné
snížení podle čl. 72b odst. 3 nařízení

X1 představuje 3,5 % celkového objemu
rizikové expozice vypočteného v souladu
s čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a

(EU) č. 575/2013:
X1 = 3,5 % celkového objemu
rizikové expozice vypočteného v
souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení
(EU) č. 575/2013; a

X2 představuje součet 18 % celkového
objemu rizikové expozice vypočteného v
souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013 a kombinované kapitálové
rezervy.

Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 1

1. Ustanovení § 81c zákona č. 374/2015 32019L0879
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použije na
finanční smlouvu uzavřenou přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud po
tomto dni došlo k její podstatné změně.

X2 = součet 18 % celkového
objemu
rizikové
expozice
vypočteného v souladu s čl. 92 odst.
3 nařízení (EU) č. 575/2013 a výše
požadavku
kombinovaných
kapitálových rezerv.
Čl. 71a odst. 3

3. Odstavec 1 se použije na
jakoukoli finanční smlouvu, která:
a) zakládá novou povinnost nebo
významně mění stávající povinnost
poté, co vstoupí v platnost předpisy
přijaté na vnitrostátní úrovni za
účelem provedení tohoto článku;
b) stanoví výkon jednoho nebo více
práv na ukončení smlouvy nebo
práv vymáhat práva ze zajištění, na
které by se uplatnily články 33a, 68,

69, 70 nebo 71, pokud by se
finanční smlouva řídila právem
příslušného členského státu.
Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 2

2. Ustanovení § 127c zákona č. 374/2015 32019L0879
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na
prodej podřízených způsobilých závazků
vydaných před 28. prosincem 2020.

Čl. 44a odst. 7

Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 3

3. Česká národní banka stanoví povinné 32019L0879
osobě vhodné přechodné období pro
splnění minimálního požadavku podle §
127a odst. 1 zákona č. 374/2015 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto
zákona,
nebo
vnitřního
minimálního požadavku podle § 127a
odst. 2 zákona č. 374/2015 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, a požadavku na podřízenost podle
§ 128b nebo § 128c zákona č. 374/2015
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to tak, aby
skončilo nejpozději 31. prosince 2023.

Čl. 45m odst. 1, první 1. Odchylně od čl. 45 odst. 1 orgány
příslušné k řešení krize stanoví
pododstavec
vhodná přechodná období pro to,
aby instituce nebo subjekty uvedené
v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d)
splnily požadavky podle článků 45e
nebo 45f nebo případně požadavky
vyplývající z uplatnění čl. 45b odst.
4, 5 nebo 7. Lhůta, v níž mají
instituce a subjekty splnit požadavky
podle článků 45e nebo 45f nebo
požadavky vyplývající z uplatnění
čl. 45b odst. 4, 5 nebo 7, je 1. leden
2024.

Čl.
II 4. Delší přechodné období pro splnění 32019L0879
Přechodná minimálního požadavku nebo vnitřního

Čl. 45m odst. 1, třetí 1. ….
pododstavec
Orgán příslušný k řešení krize může

7. Členské státy nemusí uplatňovat
tento článek na závazky uvedené v
odstavci 1, které byly vydány před
28. prosincem 2020.

ustanovení
bod 4

minimálního požadavku a požadavku na
podřízenost, než je uvedeno v bodě 3,
může Česká národní banka povinné osobě
stanovit, je-li to vhodné s ohledem na
převahu vkladů a neexistenci dluhových
nástrojů v modelu financování povinné
osoby, její přístup na kapitálové trhy se
způsobilými závazky a rozsah, v jakém
osoba podléhající řešení krize závisí
na kmenovém kapitálu tier 1 při plnění
minimálního požadavku; přitom vezme
v úvahu
vývoj finanční situace povinné osoby,
b) pravděpodobnost, že povinná osoba
bude v přiměřené lhůtě schopna plnit
minimální požadavek nebo vnitřní
minimální požadavek a požadavek na
podřízenost, a
c) skutečnost, zda je povinná osoba
schopna nahradit závazky, které přestaly
splňovat kritéria způsobilosti nebo
splatnosti stanovená v čl. 72b a 72c
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 a § 128 nebo § 130
zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a
pokud není, zda je tato okolnost

stanovit přechodné období končící
po 1. lednu 2024, je-li to řádně
odůvodněné a vhodné na základě
kritérií uvedených v odstavci 7,
přičemž zohlední:
a) vývoj finanční situace subjektu;
b) vyhlídky, že subjekt bude v
přiměřené lhůtě schopen zajistit
soulad s požadavky podle článků
45e nebo 45f nebo požadavkem
vyplývajícím z uplatnění čl. 45b
odst. 4, 5 nebo 7, a
c) skutečnost, zda je subjekt schopen
nahradit závazky, které přestaly
splňovat kritéria způsobilosti nebo
splatnosti stanovená v článcích 72b
a 72c nařízení (EU) č. 575/2013 a
článku 45b nebo čl. 45f odst. 2 této
směrnice, a pokud ne, zda je tato
neschopnost individuální povahy
nebo je způsobena narušením na
úrovni celého trhu.

individuální povahy nebo je způsobena
narušením na úrovni celého trhu.
Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 5

5. Česká národní banka stanoví mezitímní 32019L0879
cílovou úroveň pro splnění minimálního
požadavku podle § 127a odst. 1 zákona č.
374/2015 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
vnitřního minimálního požadavku podle
§ 127a odst. 2 zákona č. 374/2015 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a požadavku na
podřízenost podle § 128b nebo § 128c
zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
které musí povinná osoba splnit do 1.
ledna 2022.

Čl. 45m odst. 1, druhý 1. ….
pododstavec
Orgán příslušný k řešení krize určí
pro požadavky podle článků 45e
nebo 45f nebo případně požadavky
vyplývající z uplatnění čl. 45b odst.
4, 5 nebo 7 průběžné cílové úrovně,
které musí instituce nebo subjekty
uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a
d) splnit ke dni 1. ledna 2022. Tyto
průběžné cílové úrovně zpravidla
zajistí rovnoměrné
navyšování
kapitálu a způsobilých závazků na
požadovanou úroveň.

Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 6

6. Stanoví-li Česká národní banka 32019L0879
povinné osobě přechodné období podle
bodu 4, které končí po 1. lednu 2024,
nemusí povinná osoba do konce
přechodného
období
uveřejňovat
informace podle § 136a zákona č.
374/2015 Sb. ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. 3 Provedení, odst. 1. …
1, třetí pododstavec
Členské státy použijí čl. 1 bod 17
této směrnice, pokud jde o čl. 45i
odst. 3 směrnice 2014/59/EU, ode
dne 1. ledna 2024. Pokud orgán
příslušný k řešení krize stanovil v
souladu s čl. 45m odst. 1 43
směrnice 2014/59/EU pro splnění
požadavků lhůtu, která končí po dni

1.
ledna
2024,
je
datum
použitelnosti článku 1 bodu 17 této
směrnice, pokud jde o čl. 45i odst. 4
3 směrnice 2014/59/EU, shodné s
touto lhůtou pro splnění požadavků.
7. Česká národní banka sdělí povinné 32019L0879
osobě plánovaný minimální požadavek
podle § 127a odst. 1 zákona č. 374/2015
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nebo vnitřní
minimální požadavek podle § 127a odst. 2
zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pro každé období 1 roku v rámci
přechodného období stanoveného podle
bodu 3 nebo 4 s cílem usnadnit postupné
navyšování její schopnosti absorbovat
ztráty a schopnosti rekapitalizace.

Čl. 45m odst. 6

6. Pro účely odstavců 1 až 5 sdělí
orgány příslušné k řešení krize dané
instituci nebo subjektu uvedenému v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d)
plánovaný minimální požadavek na
kapitál a způsobilé závazky pro
každé 12měsíční období v rámci
přechodného období s cílem
usnadnit postupné navyšování jejich
schopnosti absorbovat ztráty a
schopnosti rekapitalizace. Na konci
přechodného období se minimální
požadavek na kapitál a způsobilé
závazky rovná částce určené podle
čl. 45b odst. 4, 5 nebo 7, čl. 45c
odst. 5 a 6, článku 45e nebo článku
45f.

Čl.
II 8. Při určení přechodného období podle 32019L0879
Přechodná bodu 3 nebo 4 Česká národní banka
ustanovení zohlední
bod 8
a) převahu vkladů a neexistenci

Čl. 45m odst. 7

7. Při stanovování přechodných
období orgány příslušné k řešení
krize zohlední:

Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 7

a) převahu vkladů a
dluhových nástrojů v

absenci
modelu

dluhových nástrojů v modelu financování,

financování;

b) přístup na kapitálové
způsobilými závazky, a

se

b) přístup na kapitálové trhy se
způsobilými závazky;

c) rozsah, v jakém osoba podléhající
řešení krize závisí na kmenovém kapitálu
tier 1 při plnění minimálního požadavku.

c) rozsah, v jakém subjekt řešící
krizi závisí na kmenovém kapitálu
tier 1 při plnění požadavku
uvedeného v článku 45e.

trhy

Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 9

9. Česká národní banka může kdykoli 32019L0879
následně přezkoumat přechodné období
stanovené podle bodu 3 nebo 4, jakož i
jakýkoli plánovaný minimální požadavek
nebo vnitřní minimální požadavek, který
povinné osobě sdělila podle bodu 7.

Čl. 45m odst. 8

§ 83 písm.
c) zákona č.
256/2004
Sb.,
o
podnikání
na
kapitálovém
trhu

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Článek 2 – Změny Změny směrnice 98/26/ES
směrnice 98/26/ES

c)
ústřední
protistranou
ústřední
protistrana podle čl. 2 bodu 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
648/2012,

32019L0879

8. S výhradou odstavce 1 mohou
orgány příslušné k řešení krize
kdykoli následně přezkoumat buď
přechodné období, nebo jakýkoli
plánovaný minimální požadavek na
kapitál a způsobilé závazky sdělený
podle odstavce 6.

Směrnice 98/26/ES se mění takto:
1) článek 2 se mění takto:
písmeno c) nahrazuje tímto:
„c) „ústřední protistranou“ rozumí

ústřední protistrana ve smyslu čl. 2
bodu 1 nařízení (EU) č. 648/2012;“;
§ 84 odst. 1
l) zákona č.
256/2004
Sb.,
o
podnikání
na
kapitálovém
trhu

(1) Účastníkem vypořádacího systému s 32019L0879
neodvolatelností vypořádání může být pouze
l) člen ústřední protistrany, která získala
povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
648/2012,

Článek 2 – Změny Změny směrnice 98/26/ES
směrnice 98/26/ES
Směrnice 98/26/ES se mění takto:
1) článek 2 se mění takto:
písmeno f) se nahrazuje tímto:
„f) „účastníkem“ rozumí instituce,
ústřední protistrana, zúčtovatel,
clearingová instituce, provozovatel
systému nebo člen clearingového
systému ústřední protistrany, jíž
bylo vydáno povolení podle článku
17 nařízení (EU) č. 648/2012;

§ 111 odst.
1 písm. j)
zákona
č.
370/2017
Sb.,
o
platebním
styku

(1) Účastníkem platebního systému s 32019L0879
neodvolatelností zúčtování může být pouze
j) ústřední protistrana podle čl. 2 bodu 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/201210),

Článek 2 – Změny Změny směrnice 98/26/ES
směrnice 98/26/ES
Směrnice 98/26/ES se mění takto:
1) článek 2 se mění takto:

písmeno c) nahrazuje tímto:
„c) „ústřední protistranou“ rozumí
ústřední protistrana ve smyslu čl. 2
bodu 1 nařízení (EU) č. 648/2012;“;
§ 111 odst.
1 písm. m)
zákona
č.
370/2017
Sb.,
o
platebním
styku

(1) Účastníkem platebního systému s 32019L0879
neodvolatelností zúčtování může být pouze
m) člen ústřední protistrany, která získala
povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
648/2012,

Článek 2 – Změny Změny směrnice 98/26/ES
směrnice 98/26/ES
Směrnice 98/26/ES se mění takto:
1) článek 2 se mění takto:
písmeno f) se nahrazuje tímto:
„f) „účastníkem“ rozumí instituce,
ústřední protistrana, zúčtovatel,
clearingová instituce, provozovatel
systému nebo člen clearingového
systému ústřední protistrany, jíž
bylo vydáno povolení podle článku
17 nařízení (EU) č. 648/2012;
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32014L0059

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května
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(EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012

32019L0879

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20.
května 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o
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