Vládní návrh
ZÁKON
ze dne ……. 2020,
kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Čl. I
Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve
znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 182/2018 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona
č. 111/2019 Sb., se mění takto:
1.

Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se doplňují slova „, ve znění směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879“.

CELEX: 32019L0879

2.

Na konci textu poznámky pod čarou č. 2 se doplňují slova „, v platném znění“.

3.

V § 1 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene f) se tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) povinnosti při prodeji podřízených způsobilých závazků.“.
4.

V § 2 odst. 1 písm. a) se text „§ 82a,“ zrušuje, slova „a konverze“ se nahrazují slovy
„nebo konverze odepisovatelných“, číslo „128“ se nahrazuje číslem „126“, číslo „137“
se nahrazuje číslem „138“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „a 164a“.

CELEX: 32014L0059

5.

V § 2 odst. 1 písmena e) a f) znějí:

„e) významnou ovládanou osobou významný dceřiný podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 135
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
f) ovládající osobou mateřský podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 15 písm. a) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.
CELEX: 32014L0059
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6.

V § 2 odst. 1 písmena p) až r) znějí:

„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,
q) skupinou podléhající řešení krize osoba podléhající řešení krize a jí ovládané osoby, které
nejsou
1. osobami podléhajícími řešení krize,
2. osobami ovládanými jinou osobou podléhající řešení krize, nebo
3. osobami se sídlem v jiném než členském státě, které nejsou podle plánu řešení krize
součástí skupiny podléhající řešení krize, a jimi ovládanými osobami,
r) strategií řešení krize soubor opatření k řešení krize, která jsou stanovena v plánu řešení
krize nebo ve skupinovém plánu řešení krize,“.
CELEX: 32019L0879

7.

V § 2 odst. 1 písm. t) se slova „správní rada,“ zrušují.

8.

V § 2 odst. 2 písm. a), § 4 odst. 1 písm. d) bodě 3, § 52 odst. 1, § 60 písm. b), § 62
odst. 1, § 63 odst. 1, § 63 odst. 2, § 64 odst. 3, § 65 odst. 1, § 166 odst. 2, § 222 odst. 1,
§ 228 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 228 odst. 2, § 228 odst. 3, § 228 odst. 4 úvodní
části ustanovení, § 229 odst. 1, § 249 a § 250 odst. 1 se za slovo „nástrojů“ vkládají
slova „a vnitroskupinových způsobilých závazků“.

CELEX: 32014L0059

9.

V § 2 odst. 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h) kmenovým kapitálem tier 1 kapitál vypočtený podle čl. 50 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.
Dosavadní písmena h) až q) se označují jako písmena i) až r).
CELEX: 32019L0879

10.

V § 2 odst. 2 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) až o), která znějí:

„m) způsobilým závazkem závazek splňující podmínky podle § 128 nebo 130,
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,
o) podřízeným způsobilým závazkem způsobilý závazek splňující podmínky podle čl. 72b
odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,“.
Dosavadní písmena m) až r) se označují jako písmena p) až u).
CELEX: 32019L0879

-311.

V § 2 odst. 2. písm. q) se za slovo „licence“ vkládají slova „a schválení finanční
holdingové osoby a smíšené finanční holdingové osoby“.

12.

V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí

a) konsolidovaným základem konsolidovaná situace podle čl. 4 odst. 1 bodu 47 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
b) orgánem příslušným k řešení krize orgán, který byl pověřen k výkonu pravomocí k řešení
krize na finančním trhu,
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,
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,
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 trhu,
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,
g) rizikem nadměrné páky riziko podle čl. 4 odst. 1 bodu 94 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
CELEX: 32019L0879

13.

V § 4 odst. 1 písm. d) úvodní části ustanovení se slova „právními předpisy4)“ nahrazují
slovem „předpisy4)“ a slova „právními akty5)“ se nahrazují slovy „dalšími akty5)“.

14.

V § 5 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 29 znějí:

„(5) V seznamu podle odstavce 4 jsou uvedeny alespoň instituce, finanční holdingové
osoby, smíšené finanční holdingové osoby a dále povinné osoby, které povinná osoba
označila jako člena konsolidačního celku v příslušném výkazu předkládaném povinnou
osobou České národní bance podle zákona o České národní bance29).
(6) Česká národní banka může za účelem přípravy řešení krize rozhodnutím uložit
instituci, aby oslovila za podmínek stanovených v § 97 odst. 1 a 2 potenciální nabyvatele.
____________________
29)

§ 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.“.

CELEX: 32014L0059

-415.

V § 6 odst. 2 se číslo „26“ nahrazuje textem „26a“, slova „až 79“ se nahrazují slovy
„a 78“, za text „§ 81“ se vkládají slova „až 81b“ a za číslo „98,“ se vkládají slova
„128b, 128c, 129 až 129d, 131 až 131c, 137,“.

CELEX: 32014L0059

16.

V § 8 odst. 1 větě první se za slovo „možný“ vkládají slova „výrazně nepříznivý“, slovo
„systém“ se nahrazuje slovem „trhy“ a slova „včetně podmínek jejich financování
a hospodářství jako celek“ se nahrazují slovy „, jakož i na financování nebo na
hospodářství jako celek“.

CELEX: 32014L0059

17.

V § 10 odst. 3 se slovo „odstavi“ nahrazuje slovem „odstavci“.

18.

V § 17 odst. 4 a v § 22 odst. 1 se slova „a Fondu pojištění vkladů“ zrušují.

CELEX: 32019L0879

19.

V § 17 odst. 5 písm. j) se za slovo „rámci“ vkládá slovo „strategie“.

CELEX: 32014L0059

20.

V § 17 odst. 5 písm. o) se slova „minimálních požadavcích podle § 129 a případných
smluvních nástrojích podle § 137“ nahrazují slovy „minimálním požadavku nebo
o vnitřním minimálním požadavku“.

CELEX: 32019L0879

21.

V § 17 odst. 5 se za písmeno o) vkládá nové písmeno p), které zní:

„p) lhůtu ke splnění požadavku na podřízenost podle § 128b nebo 128c,“.
Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písmena q) až s).
CELEX: 32019L0879

22.

V § 18 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Plán řešení krize musí být 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).“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.
CELEX: 32019L0879

23.

V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Plán řešení krize evropské finanční skupiny (dále jen „skupinový plán řešení
krize“) obsahuje opatření, která mají být uplatněna vůči evropské ovládající osobě a jí

-5ovládaným 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 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.“.
CELEX: 32019L0879

24.

V § 19 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Skupinový plán řešení krize určí pro 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; skupinový plán řešení krize popisuje“.

CELEX: 32019L0879

25.

V § 19 odst. 2 písmeno a) zní:

„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 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,“.
CELEX: 32019L0879

26.

V § 19 odst. 2 písm. b) se za slova „skupiny, jejích členů“ vkládají slova „nebo členů
skupiny podléhající řešení krize“.

CELEX: 32019L0879

27.

V § 19 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „, a důsledky pro řešení krize
v Evropské unii“.

CELEX: 32014L0059

28.

V § 19 odst. 2 písm. e) se slova „v souvislosti se skupinovým řešením krize, a to i nad
rámec opatření upravených tímto zákonem“ nahrazují slovy „vůči členům každé
skupiny podléhající řešení krize“.

CELEX: 32019L0879

-629.

V § 19 odst. 3 se věta první nahrazuje větami „Součástí 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.“ a ve větě poslední se
slova „a systémů pojištění vkladů“ zrušují.

CELEX: 32019L0879

30.

V § 20 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

CELEX: 32014L0059

31.

V § 20 odst. 5 se slova „minimálních požadavků podle § 129“ nahrazují slovy
„minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku“.

CELEX: 32014L0059

32.

V § 21 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „, a popřípadě určit osobu
podléhající řešení krize“.

CELEX: 32019L0879

33.

V § 21 odst. 3 se slova „minimálních požadavků podle § 120“ nahrazují slovy
„minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku“.

CELEX: 32014L0059

34.

V § 22 odst. 1 větě první se za slova „zákona nebo“ vkládají slova „uplatněním opatření
k řešení krize“ a za slova „tohoto zákona“ se vkládá čárka.

CELEX: 32014L0059

35.

V § 22 odst. 2 větě první se slova „nebo postupy“ nahrazují slovy „nebo uplatněním
opatření k řešení krize vůči příslušné osobě podléhající řešení krize“ a ve větě druhé se
slova „a Fondu pojištění vkladů nebo obdobných systémů pojištění vkladů jiného
členského státu“ zrušují.

CELEX: 32019L0879

36.

V § 22 odst. 3 se slovo „vymezuje“ nahrazuje slovem „stanoví“ a slovo „unie27)“ se
nahrazuje slovy „unie upravující posouzení způsobilosti instituce nebo skupiny k řešení
krize27)“.

Na konci textu poznámky pod čarou č. 27 se doplňují slova „, v platném znění“.
37.

V § 23 odst. 1 větě čtvrté se za slovo „navrhnout“ vkládají slova „České národní bance“
a věta poslední se zrušuje.

CELEX: 32019L0879

-738.

V § 23 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Instituce navrhne ve lhůtě 2 týdnů ode 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, 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.
(3) Česká národní banka posoudí, zda opatření podle odstavce 1 nebo 2 navržená
institucí mohou vést k odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize.“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.
CELEX: 32019L0879

39.

V § 23 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

CELEX: 32019L0879

40.

V § 23 odst. 6 písm. b) se slovo „angažovanost“ nahrazuje slovem „expozici“.

CELEX: 32019L0879

41.

V § 23 odst. 6 písm. h) se za slovo „založit“ vkládají slova „tuzemskou nebo
evropskou“.

CELEX: 32019L0879

42.

V § 23 odst. 6 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„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,“.
Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena j) až l).
CELEX: 32019L0879

-843.

V § 23 odst. 6 písm. j) se slovo „odepisovatelné“ nahrazuje slovem „způsobilé“ a slova
„minimálních požadavků podle § 129“ se nahrazují slovy „minimálního požadavku
nebo vnitřního minimálního požadavku“.

CELEX: 32019L0879

44.

V § 23 odst. 6 písm. k) se slova „minimálních požadavků podle § 130“ nahrazují slovy
„minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku“.

CELEX: 32019L0879

45.

V § 23 odst. 6 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l) změnit profil splatnosti kapitálových nástrojů a způsobilých závazků,“.
Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno m).
CELEX: 32019L0879

46.

V § 23 odst. 6 písm. m) se za slovo „instituci“ vkládají slova „nebo jinému členovi
skupiny,“ a slovo „společnosti“ se nahrazuje slovem „skupiny“.

CELEX: 32019L0879

47.

V § 23 odst. 8 se slova „4 a 5“ nahrazují slovy „6 a 7“.

CELEX: 32019L0879

48.

V § 24 odst. 1 se za slovo „provede“ vkládají slova „v rámci kolegia k řešení krize“ a za
slova „skupiny k řešení krize“ se vkládají slova „, a zahrnuje-li evropská finanční
skupina více skupin podléhajících řešení krize, posouzení způsobilosti každé skupiny
podléhající řešení krize“.

CELEX: 32019L0879

49.

V § 24 odst. 3 se za slova „oblasti bankovnictví7)“ vkládají slova „a po konzultaci
s dotčenými orgány dohledu“, za slova „finanční skupiny“ se vkládají slova „a každé
skupiny podléhající řešení krize náležející k téže evropské finanční skupině“ a za slovo
„návrhy“ se vkládají slova „cílených a přiměřených“.

CELEX: 32019L0879

50.

V § 24 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „V této analýze Česká národní banka
zohlední model podnikání skupiny.“.

CELEX: 32019L0879

51.

V § 24 odstavec 5 zní:

„(5) Česká národní banka jako orgán 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

-9poboček. 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.“.
CELEX: 32019L0879

52.

Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:
„§ 24a

(1) Je-li překážka způsobilosti evropské 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 podléhající řešení krize a orgánů příslušných k řešení
krize institucí ovládaných touto osobou podléhající řešení krize oznámí své posouzení
evropské ovládající osobě.
(2) Evropská ovládající osoba ve lhůtě 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.
(3) Česká národní banka jako orgán 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.“.
CELEX: 32019L0879

53.

V § 25 odst. 1 se za text „§ 24 odst. 5“ vkládají slova „nebo podle § 24a odst. 3“ a za
slova „ovládající osobě“ se vkládají slova „, osobě podléhající řešení krize“.

CELEX: 32019L0879

54.

V § 25 odst. 2 větě první se za slova „ovládající osobě“ vkládají slova „, osobě
podléhající řešení krize“ a za větu první se vkládá věta „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 podle § 24a odst. 2.“.

CELEX: 32019L0879

- 10 55.

V § 25 odst. 3 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“ a text „k)“ se nahrazuje
textem „m)“.

CELEX: 32019L0879

56.

V § 26 odst. 1 větě druhé se za slovo „uložení“ vkládají slova „cílených a přiměřených“
a na konci textu věty se doplňují slova „a zohlední možný dopad ve všech členských
státech, ve kterých dotčená skupina působí“.

CELEX: 32019L0879

57.

V § 26 odstavec 3 zní:

„(3) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize ovládané osoby, která není
osobou podléhající řešení krize, samostatně rozhodne o uložení opatření k odstranění
překážek způsobilosti k řešení krize vůči členům skupiny se sídlem 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
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.“.
CELEX: 32014L0059
CELEX: 32019L0879

58.

V § 26 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Česká národní banka jako orgán 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.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
CELEX: 32019L0879
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V § 26 odst. 5 větě první se slova „lhůty uvedené v odstavci 3“ nahrazují slovy „lhůt
podle odstavců 3 a 4“, číslo „4“ se nahrazuje číslem „6“ a text „k)“ se nahrazuje textem
„m)“ a ve větě druhé se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „nebo 4“.

CELEX: 32019L0879

60.

V § 26 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Opatření podle § 23 odst. 6 lze 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.“.
CELEX: 32019L0879

61.

V části druhé hlavě III se doplňuje díl 5, který včetně nadpisu zní:
„Díl 5
Omezení související s porušením kombinované kapitálové rezervy

§ 26a
(1) Povinná osoba, která má povinnost 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
b) nesplňuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec minimálního požadavku nebo
vnitřního minimálního požadavku určeného v procentech v poměru k celkovému objemu
rizikové expozice.
(2) Pokud povinná osoba oznámí České 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 přihlédne k dopadu zákazu
na finanční situaci a způsobilost k řešení krize povinné osoby.
(3) Nezakáže-li Česká národní banka rozdělení poměrné části zisku po zdanění podle
odstavce 2, alespoň jednou za měsíc přezkoumá, zda jsou splněny podmínky pro uložení
tohoto zákazu.

- 12 (4) Česká národní banka zakáže povinné 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
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,
c) částečným nebo úplným uzavřením trhu podle písmene b) jsou dotčeny i další povinné
osoby,
d) narušení fungování finančního trhu podle písmene a) neumožňuje povinné osobě vydat
nástroje kmenového kapitálu tier 1, odepisovatelné kapitálové nástroje nebo způsobilé
závazky v dostatečné výši ke splnění kombinované kapitálové rezervy,
e) zákaz rozdělení poměrné části zisku po zdanění by negativně ovlivnil část bankovního
sektoru, a tím by mohl narušit finanční stabilitu.
(5) Nezakáže-li Česká národní banka 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.
(6) Rozhodne-li Česká národní banka o 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.
(7) Rozdělením částky podle odstavce 6 se rozumí
a) přijetí rozhodnutí o rozdělení kmenového kapitálu tier 1,
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, a
c) provedení výplaty související s nástroji vedlejšího kapitálu tier 1.“.
CELEX: 32019L0879

62.

V § 27 odst. 1 větě první se text „§ 35“ nahrazuje textem „§ 37“, ve větě druhé se slovo
„nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „zajištění“ se vkládají slova „, nebo jakékoli
kombinace těchto forem finanční podpory v jedné nebo více transakcích, včetně
transakcí mezi příjemcem podpory a třetí stranou“.

CELEX: 32014L0059

63.

V § 30 odstavec 1 zní:

„(1) Obdrží-li Česká národní banka jako 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

- 13 4 měsíců ode dne přijetí žádosti orgánem dohledu na konsolidovaném základě dosaženo
dohody ohledně souladu smlouvy o vnitroskupinové podpoře s podmínkami 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.“.
CELEX: 32014L0059

64.

V § 39 odst. 1 větě první se za slova „činnosti a“ vkládá slovo „uplatnění“ a slova
„nebyla nebo nejsou realizována“ se nahrazují slovy „by nebylo dostatečné k nápravě
nedostatků“.

CELEX: 32014L0059

65.

V § 51 odst. 5 se slova „podle odstavce“ nahrazují slovy „podle § 50 odst.“.

CELEX: 32014L0059

66.

V § 56 odst. 1 a 2 se číslo „136“ nahrazuje číslem „135“.

CELEX: 32014L0059

67.

V § 57 odst. 1 větě první se za slovo „banka“ vkládají slova „za účelem vykázání ztrát
spojených s aktivy v účetnictví povinné osoby“ a slova „podle § 45 odst. 1“ se zrušují
a ve větě druhé se za slova „Toto ocenění“ vkládají slova „je podkladem pro vydání
rozhodnutí podle odstavců 2, 3 a 6 a“.

CELEX: 32014L0059

68.

V § 57 odst. 6 se text „§ 114 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 114 odst. 5“.

69.

Na konci nadpisu části páté se doplňují slova „A VNITROSKUPINOVÝCH
ZPŮSOBILÝCH ZÁVAZKŮ“.

CELEX: 32019L0879

70.

V § 59 odst. 1, § 60 úvodní části ustanovení a v § 70 odst. 2 se za slovo „nástroje“
vkládají slova „a vnitroskupinové způsobilé závazky“.

CELEX: 32019L0879

71.

V § 59 odst. 2 větě první se za slovo „nástroje“ vkládají slova „ani vnitroskupinové
způsobilé závazky“.

CELEX: 32019L0879

72.

V § 59 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Česká národní banka není povinna postupovat podle odstavců 1 a 2, pokud
s ohledem na ocenění nebo předběžný odhad podle § 52 odst. 1 má za to, že v důsledku

- 14 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.
(4) Je-li osoba podléhající řešení krize 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 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.
(5) Jestliže Česká národní banka odepíše nebo konvertuje kapitálové nástroje nebo
vnitroskupinové způsobilé závazky nezávisle na opatření k řešení krize, použije se § 76
písm. e) obdobně.“.
CELEX: 32019L0879

73.

V části páté se na konci textu nadpisu
„a vnitroskupinových způsobilých závazků“.

hlav

II

až

IV

doplňují

slova

CELEX: 32019L0879

74.

V § 62 odst. 1 se za slovo „opatřením“ vkládají slova „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“.

CELEX: 32014L0059
CELEX: 32019L0879

75.

V § 63 odst. 2 se za slovo „konverzi“ vkládá slovo „odepisovatelných“.

CELEX: 32014L0059

76.

V § 64 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „a do“ nahrazují slovy „nebo do“, za
slovo „základě,“ se vkládají slova „nebo která podléhá vnitřnímu minimálnímu
požadavku,“ a slova „oznámí to bez zbytečného odkladu“ se nahrazují slovy „do 24
hodin po konzultaci s orgánem příslušným k řešení krize dotčené osoby podléhající
řešení krize oznámí tuto skutečnost“.

CELEX: 32014L0059

77.

V § 64 odst. 1 písm. a) se slovo „a“ zrušuje, na konci písmene b) se tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„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.“.
CELEX: 32014L0059

- 15 78.

V § 64 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Poté, kdy Česká národní banka učiní oznámení podle odstavce 1, posoudí po
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 předpisu6) 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.“.
CELEX: 32019L0879

79.

Na konci textu nadpisu § 67 se doplňují slova „a vnitroskupinových způsobilých
závazků“.

CELEX: 32019L0879

80.

V § 67 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Nepostačuje-li odpis podle odstavce 2 k 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 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.“.
CELEX: 32019L0879

81.

V § 68 odst. 1 větě první se za slovo „nástrojů“ vkládají slova „nebo vnitroskupinových
způsobilých závazků“, ve větě druhé se slova „nebo nástroj“ nahrazují slovy „, nástroj
nebo závazek“ a ve větě třetí se slova „nebo nástroje“ nahrazují slovy „, nástroje nebo
závazky“.

CELEX: 32019L0879

82.

V § 69 odst. 1 se za slova „kapitálového nástroje“ vkládají slova „nebo věřiteli
z vnitroskupinového způsobilého závazku“ a na konci textu odstavce se doplňují slova
„nebo závazku“.

CELEX: 32019L0879

83.

V § 69 odst. 2 větě první se za slovo „nástrojů“ vkládají slova „nebo vnitroskupinových
způsobilých závazků“ a ve větě druhé se za slova „Pro odepisovatelný kapitálový
nástroj“ vkládají slova „nebo vnitroskupinový způsobilý závazek“ a za slova „pro
odepisovatelný kapitálový nástroj“ se vkládají slova „nebo závazek“.

CELEX: 32019L0879

- 16 84.

V § 70 odst. 1 písm. b) a c) se za slovo „nástroje“ vkládají slova „nebo vnitroskupinové
způsobilé závazky“.

CELEX: 32019L0879

85.

V § 70 odst. 2 se slovo „a“ nahrazuje čárkou, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a na
konci textu odstavce se doplňují slova „nebo závazků“.

CELEX: 32019L0879

86.

V § 71 odst. 1 se za slova „odepisovatelným kapitálovým nástrojům“ vkládají slova
„nebo vnitroskupinovým způsobilým závazkům“, slovo „kapitálové“ se zrušuje, za
slovo „nástroje“ se vkládá slovo „účasti“, za slovo „odpovídají“ se vkládá slovo
„odepisovatelným“ a slova „nebo odepisovatelným“ se nahrazují slovy „nebo
vnitroskupinovým způsobilým“.

CELEX: 32014L0059

87.

V § 71 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

CELEX: 32014L0059

88.

V § 72 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „nástroje“ vkládají slova „nebo
vnitroskupinového způsobilého závazku“.

CELEX: 32014L0059

89.

V § 72 odst. 1 písm. a) se za slovo „nástroje“ vkládají slova „nebo závazku,“.

CELEX: 32014L0059

90.

V § 72 odst. 1 písm. b) se za slova „konvertovaného nástroje“ vkládají slova „nebo
závazku“.

CELEX: 32014L0059

91.

V § 72 odst. 2 se za slovo „nástroje“ vkládají slova „nebo závazku“ a na konci textu
odstavce se doplňují slova „nebo závazek“.

CELEX: 32014L0059

92.

V § 73 odst. 1 se za slova „kapitálového nástroje“ vkládají slova „nebo
vnitroskupinového způsobilého závazku“ a za slovo „nástroj“ se vkládají slova „nebo
vnitroskupinový způsobilý závazek“.

CELEX: 32014L0059

- 17 93.

V § 74 úvodní části ustanovení, § 250 odst. 2 a v § 250 odst. 3 se za slovo „nástrojů“
vkládají slova „a vnitroskupinových způsobilých závazků“.

94.

V § 74b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Česká národní banka může 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.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
CELEX: 32019L0879

95.

V § 75 odst. 1 písm. b) se slova „a předcházet ohrožení nebo narušení finanční stability“
nahrazují slovy „významným nepříznivým důsledkům pro finanční systém“ a slovo
„omezením“ se nahrazuje slovem „zamezením“.

CELEX: 32014L0059

96.

V § 75 odst. 1 písm. c) se slova „objem veřejné podpory, která by mohla být zapotřebí
pro řešení krize“ nahrazují slovy „spoléhání na mimořádnou veřejnou podporu,“ a slovo
„tímto“ se nahrazuje slovem „tím“.

CELEX: 32014L0059

97.

V § 76 písm. c) se slova „investičním nebo jiným službám13)“ nahrazují slovy „hlavním
investičním službám“.
Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.

CELEX: 32014L0059

98.

V § 78 odst. 1 písm. b) se slova „jiné opatření než opatření k řešení krize odvrátilo“
nahrazují slovy „opatření soukromého sektoru včetně opatření institucionálního systému
ochrany, opatření k nápravě podle jiného právního předpisu6), opatření včasného zásahu
podle § 37 nebo odpis a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků v přiměřené lhůtě odvrátily“.

CELEX: 32019L0879

99.

V § 81 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 2 až 4.

CELEX: 32019L0879

- 18 100. V § 81 odst. 2 úvodní části ustanovení se za text „písm. c)“ vkládají slova „, která je
osobou podléhající řešení krize,“.
CELEX: 32019L0879

101. V § 81 odst. 2 písm. a) se za slovo „instituci“ vkládají slova „, která není osobou
podléhající řešení krize a“.
CELEX: 32019L0879

102. V § 81 odst. 2 písm. b) se slovo „skupiny,“ nahrazuje slovy „skupiny podléhající řešení
krize“.
CELEX: 32019L0879

103. V § 81 odst. 2 písm. c) se slova „jinou instituci nebo“ zrušují a za slovo „skupinu“ se
vkládají slova „podléhající řešení krize“.
CELEX: 32019L0879

104. V § 81 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
CELEX: 32019L0879

105. V § 81 odstavec 3 zní:
„(3) Je-li instituce přímo nebo nepřímo 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 holdingové osobě.“.
CELEX: 32019L0879

106. V části šesté se za hlavu I vkládá nová hlava II, která včetně nadpisu zní:
„Hlava II
Moratorium předcházející řešení krize
§ 81a
(1) Česká národní banka může pozastavit 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

- 19 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 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
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, 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,
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 uplatnění
pozastavení podle odstavce 1. Ustanovení § 176 se použije obdobně.
§ 81b
(1) Po dobu pozastavení povinnosti plnění povinné osoby ze smlouvy podle § 81a může
Česká národní banka pozastavit 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.

- 20 § 81c
(1) Povinná osoba zajistí, aby finanční 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.“.
Dosavadní hlavy II a III se označují jako hlavy III a IV.
CELEX: 32019L0879

107. § 82a se zrušuje.
CELEX: 32019L0879

108. V § 83 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „na“ vkládají slova „plnění
povinnosti vůči“.
CELEX: 32019L0879

109. V § 83 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
CELEX: 32019L0879

110. V § 83 odst. 3 písm. a) se slova „dluhy vůči“ a slova „ústředním protistranám
a ústředním bankám,“ zrušují.
CELEX: 32019L0879

111. V § 83 odst. 3 písmeno b) zní:
„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“.
CELEX: 32019L0879

112. V § 83 odst. 3 se doplňuje písmeno c), které zní:
„c) ústředním bankám.“
CELEX: 32019L0879

- 21 113. V § 83 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(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.“.
CELEX: 32019L0879

114. V § 84 odst. 2 se za slovo „protistranám“ vkládají slova „, 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“.
CELEX: 32019L0879

115. V § 84 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(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 pravomoc podle § 81b odst. 1, nevykoná
Česká národní banka ve vztahu k povinné osobě pravomoc podle odstavce 1.“.
CELEX: 32019L0879

116. V § 85 odst. 1 se slova „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 právním předpisem a váže se ke smluvně nebo
jinak určené právní skutečnosti (dále jen „právo na ukončení závazku“)“ nahrazují slovy
„na ukončení závazku“.
CELEX: 32014L0059

117. V § 85 odst. 5 se za slovo „protistrany“ vkládají slova „, které získaly povolení
k činnosti podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012,
ústřední protistrany uznané Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle čl. 25
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012“.
CELEX: 32019L0879

- 22 118. Za § 85 se vkládá nový § 85a, který zní:
„§ 85a
(1) Byla-li vůči povinné osobě uplatněna pravomoc podle § 81b odst. 2, nevykoná
Česká národní banka ve vztahu k povinné osobě pravomoc podle § 85 odst. 1 a 2.
(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.“.
CELEX: 32019L0879

119. V § 92 odst. 1 se na konci textu věty poslední doplňují slova „a z jiných právních
předpisů, jsou-li v rozporu s účelem řešení krize“.
CELEX: 32014L0059

120. V § 93 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větami „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.“.
CELEX: 32014L0059

121. V § 97 odst. 2 se text „596/2014“ nahrazuje textem „596/201430)“.
Poznámka pod čarou č. 30 zní:
„30) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014
o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES, v platném
znění.“.
122. V § 101 větě druhé se slova „není dotčeno“ nahrazují slovy „nejsou dotčeny“ a slova
„a § 171 až 173 a § 177“ se nahrazují slovy „podle § 96 odst. 6, postup podle § 171 až
173 a právo na dorovnání podle § 177“.
CELEX: 32014L0059

123. V § 105 odst. 2 větě první se slovo „Nabylo-li“ nahrazuje slovem „Je-li“ a slovo
„vykonatelnosti“ se nahrazuje slovem „vykonatelné“.
124. V § 105 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
CELEX: 32014L0059
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„(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.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.
CELEX: 32014L0059

126. V § 105 odst. 6 se za slovo „osobu“ vkládají slova „nebo jejího právního nástupce
a o zpětném přechodu nástrojů účasti na povinné osobě na původní vlastníky nebo jejich
právní nástupce“.
CELEX: 32014L0059

127. V § 108 odst. 1 větě druhé se slova „není dotčeno“ nahrazují slovy „nejsou dotčeny“
a slova „a § 171 až 173 a § 175“ se nahrazují slovy „podle § 103 odst. 5, postup podle
§ 171 až 173 a právo na dorovnání podle § 177“.
CELEX: 32014L0059

128. V § 118 odst. 1 větě druhé se slova „není dotčeno“ nahrazují slovy „nejsou dotčeny“
a slova „přiměřené protiplnění a § 171 až 173 a § 175“ se nahrazují slovy „dorovnání
podle § 177 a postup podle § 171 až 173“.
CELEX: 32014L0059

129. V § 122 písm. e) se slova „tomto systému“ nahrazují slovy „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“.
CELEX: 32019L0879

130. V § 122 písm. g) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene h) se tečka nahrazuje
slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno i), které zní:
„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.“.
CELEX: 32019L0879
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„(3) Česká národní banka s ohledem na zajištění efektivního uplatnění 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).“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
CELEX: 32019L0879

132. V § 125 odst. 1, § 125 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 125 odst. 3 a v § 158 odst. 1
písm. d) se slovo „pasiv“ nahrazuje slovy „kapitálu a celkových závazků“.
CELEX: 32019L0879

133. V § 125 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Je-li vůči povinné osobě přijato 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.“.
CELEX: 32019L0879

134. V části šesté hlavě II dílu 6 oddíl 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 31 zní:
„Oddíl 2
Požadavky na kapitál a způsobilé závazky
Pododdíl 1
Obecná ustanovení
§ 127
Základní ustanovení
(1) Instituce se sídlem na území České republiky, která není členem evropské finanční
skupiny, průběžně udržuje kapitál a způsobilé závazky na individuální úrovni alespoň ve výši
odpovídající minimálnímu požadavku.
(2) Osoba podléhající řešení krize, která je členem evropské finanční skupiny, průběžně
udržuje kapitál a způsobilé závazky na konsolidovaném základě na úrovni skupiny podléhající
řešení krize alespoň ve výši odpovídající minimálnímu požadavku.
(3) Instituce, která je členem evropské finanční skupiny a není osobou podléhající řešení
krize, udržuje kapitál a způsobilé závazky na individuálním základě alespoň ve výši
odpovídající vnitřnímu minimálnímu požadavku.
(4) Povinná osoba, která není osobou 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.
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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.
(6) Pokud Česká národní banka 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.
CELEX: 32019L0879

§ 127a
Minimální požadavek a vnitřní minimální požadavek
(1) Minimální požadavek určí Česká 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.
(2) Vnitřní minimální požadavek určí Česká národní banka podle pododdílu 3 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.
CELEX: 32019L0879

§ 127b
Určení minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku
(1) Při určení minimálního požadavku a 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 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 pákového poměru v rozsahu nezbytném k tomu,
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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.
(2) Pokud plán řešení krize 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.
(3) Pokud plán řešení krize 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.
(4) Předpokládá-li Česká národní banka, 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
a) výše vyloučených způsobilých závazků byla pokryta kapitálem a dalšími způsobilými
závazky a
b) byly splněny podmínky uvedené v odstavci 2.
CELEX: 32019L0879

§ 127c
Prodej podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům
(1) Prodávajícím podřízeného způsobilého závazku se rozumí osoba, která podřízený
závazek vydává, jiná osoba, která uzavírá obchod, jehož předmětem je podřízený způsobilý
závazek, a osoba, která je oprávněna takový obchod uzavřít pro zastoupeného. Prodávající je
při prodeji podřízeného způsobilého závazku povinen postupovat podle odstavců 2 až 6.
Prodejem podřízeného způsobilého závazku se rozumí vydání a prodej podřízeného závazku
nebo uzavření obchodu, jehož předmětem je podřízený způsobilý závazek.
(2) Prodávajícím podřízeného způsobilého závazku osobě, která není profesionálním
zákazníkem podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen
„neprofesionální zákazník“), může být pouze
a) osoba podléhající minimálnímu nebo vnitřnímu minimálnímu požadavku, o jejíž podřízený
způsobilý závazek se jedná, nebo srovnatelná osoba se sídlem na území jiného členského
státu,
b) osoba, která je na základě povolení k činnosti uděleného Českou národní bankou nebo
orgánem dohledu jiného členského státu oprávněna v České republice poskytovat alespoň
hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a), b), d) nebo e) zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu nebo srovnatelného zahraničního právního předpisu
upravujícího poskytování investičních služeb, nebo
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jestliže prodej podřízených způsobilých závazků neprovádí jako svou hlavní činnost, jednu
z hlavních činností ani podnikatelsky.
(3) Prodej podřízeného způsobilého závazku neprofesionálnímu
prodávajícím podle odstavce 2 písm. a) nebo b) je přípustný, pouze pokud

zákazníkovi

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 § 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.
(4) Neprofesionální zákazník poskytne pro 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.
(5) Odstavce 3 a 4 se nepoužijí ve vztahu k podřízeným způsobilým závazkům
splňujícím podmínky uvedené v čl. 72a odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013.
(6) Investičním portfoliem 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.
CELEX: 32019L0879

Pododdíl 2
Požadavky na kapitál a způsobilé závazky osoby podléhající řešení krize
§ 128
Způsobilé závazky ke splnění minimálního požadavku
(1) Za způsobilý závazek se pro účely dodržování minimálního požadavku považuje
a) odepisovatelný závazek, pokud splňuje 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.
(2) Pro účely plnění části minimálního 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.
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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 a není vyšší než původně poskytnuté protiplnění.
(4) Závazek podle odstavce 3 včetně 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).
(5) Souhlas se snížením nástrojů způsobilých závazků podle čl. 78a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 uděluje Česká národní banka na žádost
instituce za podmínek a postupem podle čl. 78a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013.
CELEX: 32019L0879

§ 128a
Způsobilé závazky ovládané osoby
Závazek ovládané osoby se sídlem na 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 podléhající řešení krize,
může být zahrnutý mezi způsobilé závazky dotčené osoby podléhající řešení krize určené pro
plnění minimálního požadavku, pouze pokud
a) splňuje podmínky uvedené v § 130 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.
CELEX: 32019L0879

§ 128b
Požadavek na podřízenost způsobilých závazků
(1) Česká národní banka může 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,
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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.
(2) Ke splnění povinnosti podle odstavce 1 může osoba podléhající řešení krize využít
i kmenový kapitál tier 1, který udržuje pro splnění kombinované kapitálové rezervy.
(3) Požadavek na podřízenost nesmí být vyšší než
a) 8 % kapitálu a závazků osoby 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.
(4) Jestliže by závazky splňující výjimku 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).
CELEX: 32019L0879

§ 128c
Požadavek na podřízenost způsobilých závazků globálně systémově významné instituce
a významné osoby podléhající řešení krize
(1) Osoba podléhající řešení krize, která je 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 obdobně.
(2) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 1 v žádosti České národní
podmínek uvedených v čl. 72b odst. 3 nařízení Evropského parlamentu
č. 575/2013, může Česká národní banka této osobě povolit, aby plnila
podřízenost ve výši nižší než 8 % jejího kapitálu a závazků, nejméně však ve
podle vzorce uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

bance splnění
a Rady (EU)
požadavek na
výši vypočtené

(3) Nepostupuje-li Česká národní banka 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
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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.
(4) Česká národní banka může rozhodnout, že osoba uvedená v odstavci 1 plní
požadavek na podřízenost, který nesmí být vyšší než vyšší z hodnot 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 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.
(5) Osoba uvedená v odstavci 1 může k plnění části minimálního požadavku podle
odstavce 4 využít i kmenový kapitál tier 1, který udržuje pro splnění kombinované kapitálové
rezervy.
(6) Významnou osobou podléhající řešení 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
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 nástrojů v rámci jejího modelu financování,
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.
CELEX: 32019L0879

§ 128d
Skutečnosti zohledňované při rozhodování o požadavku na podřízenost
(1) Při přijímání rozhodnutí podle § 128b odst. 1 a § 128c odst. 4 Česká národní banka
zohlední
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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 rozhodnutí,
c) dostupnost a výši nepodřízených způsobilých závazků,
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.
(2) Za významnou výši podle odstavce 1 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.
(3) Při zahrnutí závazků vyplývajících z derivátů do kapitálu a závazků osoby podléhající
řešení krize za účelem stanovení požadavku na podřízenost se zohlední právo protistrany
provést započtení nebo závěrečné vyrovnání.
CELEX: 32019L0879

§ 129
Určení minimálního požadavku osobě podléhající řešení krize, která je členem evropské
finanční skupiny
(1) Česká národní banka určí postupem podle § 132a osobě podléhající řešení krize,
která je členem evropské finanční skupiny, minimální požadavek vyjádřený podle § 127a
odst. 1 písm. a) jako součet částky
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 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).
(2) Česká národní banka určí postupem podle § 132a osobě podléhající řešení krize,
která je členem evropské finanční skupiny, minimální požadavek podle §127a odst. 1 písm. b)
jako součet částky
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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.
(3) Při určování minimálního požadavku podle odstavce 2 Česká národní banka
zohlední podmínky uvedené v § 125 odst. 1 a 2 a § 158 odst. 1 písm. d).
(4) Při určování částky k rekapitalizaci 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.
(5) Při určování částky k rekapitalizaci 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).
(6) Není-li osoba podléhající řešení krize povinna plnit požadavek na kapitál na
konsolidovaném základě na úrovni skupiny pro řešení krize uložený v 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.
(7) Při určování minimálního požadavku Česká národní banka zohlední, zda se selhání
ovládaných osob se sídlem na území jiného než členského státu má podle skupinového plánu
řešení krize řešit odděleně.
CELEX: 32019L0879

§ 129a
Určení minimálního požadavku instituci mimo evropskou finanční skupinu
(1) Česká národní banka určí instituci se 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 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).
(2) Česká národní banka určí instituci se sídlem na území České republiky, která není
členem evropské finanční skupiny, minimální požadavek podle §127a odst. 1 písm. b) jako
součet částky
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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 (EU) č. 575/2013.
(3) Při určování minimálního požadavku podle odstavce 2 písm. b) Česká národní banka
zohlední podmínky uvedené v § 125 odst. 1 a 2 a § 158 odst. 1 písm. d).
(4) Ustanovení § 129 odst. 4 a 5 se použije obdobně.
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§ 129b
Rezerva pro zajištění důvěry
(1) Rezervou pro zajištění důvěry se 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 krize.
(2) Česká národní banka může částku 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.
(3) Česká národní banka sníží rezervu pro zajištění důvěry, pokud nižší hodnota
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.
(4) Česká národní banka zvýší rezervu 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.
(5) Není-li osoba podléhající řešení krize 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.
CELEX: 32019L0879

§ 129c
Určení minimálního požadavku významné osobě podléhající řešení krize
(1) Minimální požadavek významné osoby 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.
(2) Významná osoba podléhající řešení 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

- 34 určeného podle čl. 429 a 429a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
Ustanovení § 128b a 128c tím nejsou dotčena.
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§ 129d
Určení minimálního požadavku globálně systémově významné instituci
(1) Česká národní banka určí osobě 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.
(2) Česká národní banka určí osobě uvedené v odstavci 1 dodatečný minimální
požadavek tak, aby celkový minimální požadavek splňoval podmínky uvedené v § 127a,
127b, 128c a 129 až 129b.
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Pododdíl 3
Požadavky na kapitál a způsobilé závazky povinné osoby jiné než osoby podléhající
řešení krize
§ 130
Způsobilé závazky ke splnění vnitřního minimálního požadavku
Za způsobilý závazek pro účely 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 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 likvidace, a

- 35 h) výše výnosu ze závazku se nemění na základě úvěrového hodnocení povinné osoby nebo
její ovládající osoby.
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§ 130a
Pro účely udržování kapitálu a 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
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.
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§ 131
Určení vnitřního minimálního požadavku
(1) Instituci, která je členem evropské 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 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).
(2) Instituci, která je členem evropské 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) 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.
(3) Při určování vnitřního minimálního požadavku podle odstavce 2 Česká národní
banka zohlední podmínky uvedené v § 125 odst. 1 a 2 a v § 158 odst. 1 písm. d).
(4) Evropské ovládající osobě, která není osobou podléhající řešení krize, Česká národní
banka určí vnitřní minimální požadavek podle odstavců 1 a 2 na konsolidovaném základě na
úrovni evropské finanční skupiny.
(5) Česká národní banka může určit povinné osobě, která není institucí ani osobou
podléhající řešení krize a je členem evropské finanční skupiny, minimální vnitřní požadavek
podle odstavců 1 a 2.

- 36 (6) Ustanovení § 129 odst. 4 a 5 a § 129b se použijí obdobně.
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§ 131a
Výjimka z vnitřního minimálního požadavku
(1) Česká národní banka může 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 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 osobě
nebo má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů vedoucího orgánu ovládané osoby.
(2) Česká národní banka může dále 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, 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.
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- 37 § 131b
Plnění vnitřního minimálního požadavku prostřednictvím závazku k plnění
(1) Česká národní banka může ovládané 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 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.
(2) Česká národní banka může požadovat, 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 podmínky.
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§ 131c
Určení požadavku významné ovládané osobě, která je povinnou osobou ovládanou
globálně systémově významnou institucí se sídlem na území jiného než členského státu
Česká národní banka určí významné 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.
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- 38 Pododdíl 4
Postup při určování minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku
§ 132
Určení minimálního požadavku
(1) Instituci, která není členem evropské finanční skupiny, určí minimální požadavek
Česká národní banka.
(2) Osobě podléhající řešení krize, která je členem evropské finanční skupiny, určí
minimální požadavek Česká národní banka, je-li orgánem příslušným k řešení krize všech
členů této evropské finanční skupiny.
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Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize osoby podléhající řešení krize
§ 132a
(1) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize osoby podléhající řešení
krize, která je součástí evropské finanční skupiny, vyvíjí úsilí k tomu, aby 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.
(2) 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 v souladu s dohodou podle odstavce 1.
(3) Není-li dohody podle odstavce 1 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 přihlédne Česká národní banka
ke stanovisku orgánů příslušných k řešení krize uvedených v odstavci 1.
(4) Požádá-li Česká národní banka nebo 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 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.
(5) Není-li dohody podle odstavce 1 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

- 39 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. 575/2013.
(6) Česká národní banka oznámí rozhodnutí o minimálním požadavku evropské
ovládající osobě.
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§ 132b
(1) Je-li Česká národní banka orgánem 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 určena jedinou osobou podléhající řešení krize ve skupině,
která je globální systémově významnou institucí.
(2) Je-li rozdíl mezi součtem minimálních 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 neuplatní za účelem odstranění rozdílů
vyplývajících ze vzájemných expozic mezi skupinami řešícími krizi v rámci téže skupiny,
která je globální systémově významnou institucí.
(3) Součet minimálních požadavků 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.
CELEX: 32019L0879

§ 133
Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize osoby, která není osobou
podléhající řešení krize
(1) Česká národní banka jako orgán 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 skupiny, orgánem příslušným k řešení krize osoby podléhající řešení
krize a orgány příslušnými k řešení krize ostatních členů skupiny podléhající řešení krize
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minimálního požadavku ostatním členům skupiny podléhající řešení krize.
(2) Česká národní banka určí členům skupiny podléhající řešení krize se sídlem na
území České republiky vnitřní minimální požadavek v souladu s dohodou podle odstavce 1.
(3) Není-li dohody podle odstavce 1 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 v odstavci 1.
(4) Požádá-li Česká národní banka nebo 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 přihlédne ke stanovisku orgánů příslušných k řešení krize
uvedených v odstavci 1.
(5) Není-li dohody podle odstavce 1 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).
CELEX: 32019L0879

§ 134
Rozhodnutí o určení minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku
(1) Česká národní banka vydá rozhodnutí o určení minimálního požadavku nebo
vnitřního minimálního požadavku v souvislosti s přípravou nebo aktualizací plánu řešení
krize.
(2) Rozhodnutí o určení minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku
Česká národní banka pravidelně přezkoumává a v případě podstatné změny okolností vydá
nové rozhodnutí.
CELEX: 32019L0879

§ 135
Určení odepisovatelného závazku z derivátu
(1) Pro účely určení hodnoty 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.
(2) Česká národní banka nebo oceňovatel při určení hodnoty odepisovatelného závazku
vyplývajícího z derivátové smlouvy postupuje podle přímo použitelného předpisu Evropské
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a použije vhodné postupy pro
a) určení hodnoty odepisovatelného 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.
CELEX: 32014L0059

Pododdíl 5
Podávání zpráv a informační povinnost
§ 136
Podávání zpráv pro účely dohledu
(1) Povinná osoba, která má povinnost 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.
(2) Povinná osoba, která má povinnost udržovat kapitál a způsobilé závazky alespoň ve
výši odpovídající vnitřnímu minimálnímu požadavku, podává České 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.
(3) Povinná osoba uvede u všech položek 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.
(4) Povinná osoba podává informace 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.
(5) Informaci o výši jiných 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 odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 písm. a).

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

§ 136a
Povinnost uveřejňování
(1) Povinná osoba, která má povinnost udržovat kapitál a způsobilé závazky alespoň ve
výši odpovídající minimálnímu požadavku, uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový
přístup alespoň jednou ročně
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 vyjádřený podle § 127a odst. 1.
(2) Povinná osoba, která má povinnost udržovat kapitál a způsobilé závazky alespoň ve
výši odpovídající vnitřnímu minimálnímu požadavku, uveřejňuje způsobem umožňujícím
dálkový přístup alespoň jednou ročně
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 řízení
podle insolvenčního zákona a
c) vnitřní minimální požadavek vyjádřený podle § 127a odst. 2.
(3) Uveřejňovat informace podle odstavce 1 nebo 2 nemusí povinná osoba, u které plán
řešení krize stanoví, že její selhání bude řešeno likvidací nebo postupem podle insolvenčního
zákona.
(4) Pokud bylo provedeno opatření k 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 minimálního požadavku.
CELEX: 32019L0879

§ 136b
Informační povinnost
Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o minimálním
požadavku nebo vnitřním minimálním požadavku, které určila pro jednotlivé povinné osoby.
CELEX: 32019L0879

Pododdíl 6
Následky porušení minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku
§ 137
(1) Pokud povinná osoba neudržuje kapitál a způsobilé závazky alespoň ve výši
odpovídající minimálnímu požadavku nebo vnitřnímu minimálnímu požadavku, Česká
národní banka uplatní
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b) pravomoc uložit omezení podle § 26a,
c) opatření k nápravě podle jiného právního předpisu6),
d) pravomoc uložit povinnost udržovat kapitál nad rámec požadavku podle čl. 92 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) opatření včasného zásahu podle § 37, nebo
f) sankce nebo opatření k nápravě podle části jedenácté.
(2) Při porušení povinnosti podle odstavce 1 může Česká národní banka rovněž provést
posouzení, zda povinná osoba selhává podle § 4.
CELEX: 32019L0879

Pododdíl 7
Přechodné období pro splnění minimálního požadavku a vnitřního minimálního
požadavku
137a
(1) Významná osoba podléhající řešení 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.
(2) Povinná osoba nemusí plnit požadavky 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.
(3) Česká národní banka stanoví povinné 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.
(4) Česká národní banka sdělí povinné 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.
(5) Při určení přechodného období podle odstavce 3 Česká národní banka zohlední
a) převahu vkladů a neexistenci dluhových nástrojů v modelu financování,
b) přístup na kapitálové trhy se způsobilými závazky a
c) rozsah, v jakém osoba podléhající řešení krize závisí na kmenovém kapitálu tier 1 při
plnění minimálního požadavku.
(6) Pravomoc České národní banky 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.“.
____________________
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 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.“.
31)

CELEX: 32019L0879
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„(2) Česká národní banka může rozhodnutím nebo opatřením obecné 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.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
CELEX: 32019L0879

136. Za § 149 se vkládá nový § 149a, který zní:
„§ 149a
(1) Zjistí-li povinná osoba, že splnění 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.
(2) Česká národní banka oznámení podle 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.
(3) Česká národní banka může opatřením 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.
(4) Pokud Česká národní banka při 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 možného dopadu na věřitele.
(5) Dojde-li Česká národní banka k 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.
(6) Závazky instituce, které nezahrnují 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.“.
CELEX: 32019L0879

- 45 137. V § 152 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Česká národní banka plán reorganizace
podnikatelské činnosti posoudí ve lhůtě 1 měsíce ode dne jeho obdržení.“.
CELEX: 32014L0059

138. V § 164 písm. b) se slova „nebo oficiálním trhu“ zrušují.
CELEX: 32014L0059

139. Za § 164 se vkládá nový § 164a, který zní:
„§164a
Česká národní banka může odložit nejdéle 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.“.
CELEX: 32014L0059

140. V § 165 písm. b) se text „§ 82a“ nahrazuje textem „§ 83“.
CELEX: 32014L0059

141. V § 166 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(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.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
CELEX: 32019L0879

142. V § 166 odst. 4 větě první se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „, 2 nebo 3“ a ve větě
druhé se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“.
CELEX: 32019L0879

143. V § 167 odst. 1 písm. c) se číslo „165“ nahrazuje číslem „178“.
CELEX: 32014L0059

- 46 144. V § 168 odst. 1 a v § 168 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „krize“ vkládají
slova „, opatření podle § 81a a 81b“.
CELEX: 32014L0059

145. V § 168 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy
„právních předpisů“ a za slovo „krizím“ se vkládají slova „, opatření podle § 81a
a 81b“.
CELEX: 32019L0879

146. V § 168 odst. 5 se slovo „zákona“ nahrazuje slovy „jiných právních předpisů“ a za
slovo „krizím“ se vkládají slova „, opatření podle § 81a a 81b“.
CELEX: 32019L0879

147. V § 169 odst. 1 se za slovo „ujednání“ vkládají slova „ani ustanovení jiných právních
předpisů“ a za slovo „krizím“ se vkládají slova „, opatření podle § 81a a 81b“.
CELEX: 32019L0879

148. V § 169 odst. 2 se text „§ 82a“ nahrazuje slovy „§ 81a, 81b a 83“.
CELEX: 32019L0879

149. V § 171 odst. 4 se slovo „zajištěné“ nahrazuje slovem „zajištění“.
CELEX: 32014L0059

150. V § 171 odst. 7 úvodní části ustanovení a v § 171 odst. 7 písm. a) se text „až 3“
nahrazuje textem „až 6“.
CELEX: 32014L0059

151. V § 172 písm. a) se číslo „68“ nahrazuje číslem „115“.
CELEX: 32014L0059

152. V § 176 odst. 6 se číslo „136“ nahrazuje číslem „127“.
CELEX: 32019L0879

153. V § 177 odst. 1 a 2 písm. b) se za slova „kapitálových nástrojů“ vkládají slova
„a vnitroskupinových způsobilých závazků,“.
CELEX: 32014L0059

154. V § 180 odst. 3 písm. i) se slova „minimálních požadavků na individuální a skupinové
úrovni“ nahrazují slovy „minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku“.
CELEX: 32019L0879

- 47 155. V § 183 odst. 1 větě první se za slova „Mají-li instituce“ vkládají slova „nebo evropské
ovládající osoby“.
CELEX: 32019L0879

156. V § 183 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:
„(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 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 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.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 5 až 7.
CELEX: 32019L0879

157. V § 183 se odstavce 6 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 19 zrušují.
CELEX: 32019L0879

158. V § 188 odst. 2 se za větu první vkládá věta „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.“.
CELEX: 32014L0059

159. V § 189 se za slova „skupinové řešení krize“ vkládají slova „nebo není-li dosaženo
dohody podle § 188 odst. 2“.
CELEX: 32014L0059

160. V § 196 odst. 2 se text „82a“ nahrazuje číslem „83“.
CELEX: 32014L0059

- 48 161. V § 197 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Rozhodne-li Česká národní banka o 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.“.
CELEX: 32014L0059

162. V § 214 odst. 6 větě druhé se slova „a jiným účelům použití majetku Fondu pro řešení
krize“ zrušují.
CELEX: 32014L0059

163. V § 221 odst. 3 se za slovo „vkladů“ vkládají slova „je placena v peněžních prostředcích
a“ a za slovo „nelze“ se vkládá slovo „ji“.
CELEX: 32014L0059

164. V § 222 odst. 1 větě první se za slovo „krize,“ vkládají slova „pozastavení plnění ze
smlouvy podle § 81a, pozastavení výkonu práva na zajištění podle § 81b odst. 1,
pozastavení práva na ukončení závazku podle § 81b odst. 2,“.
CELEX: 32014L0059

165. V § 223 odst. 1 a 2 se text „82a“ nahrazuje textem „81a“.
166. V § 223 odst. 1 větě první se slova „a 164“ nahrazují slovy „, 164 a 164a“.
167. V § 224 odst. 2 větě první se text „§ 131 odst. 1, § 132 odst. 1“ nahrazuje textem
„§ 132a odst. 2, § 133 odst. 2“.
CELEX: 32014L0059

168. V § 227 odst. 2 se text „§ 131 odst. 1, § 132 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 132a odst. 1,
§ 133 odst. 1“.
CELEX: 32014L0059

169. V § 231 odst. 3 části věty za středníkem se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, slova „, a to
až na dobu 5 let“ se nahrazují slovy „nebo jakékoli jiné fyzické osobě, která neplní
uvedené povinnosti“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „, a to až na dobu 5
let“.
CELEX: 32014L0059

170. V § 233 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b) které zní:
„b) v rozporu s § 127c odst. 2 prodává podřízené způsobilé závazky neprofesionálním
zákazníkům,“.

- 49 Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).
171. V § 233 odst. 8 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. a) až e)“ nahrazují slovy „odstavce
1 písm. a) až f)“.
CELEX: 32014L0059

172. V § 235 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b) které zní:
„b) v rozporu s § 127c odst. 2 prodává podřízené způsobilé závazky neprofesionálním
zákazníkům,“.
Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).
173. V § 235 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která může být prodávajícím
podřízeného způsobilého závazku neprofesionálnímu zákazníkovi, se dopustí přestupku tím,
že nesplní v souvislosti s prodejem podřízeného způsobilého závazku neprofesionálnímu
zákazníkovi některou z povinností stanovených v § 127c odst. 3.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
174. V § 235 odst. 9 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. a) až e)“ nahrazují slovy „odstavce
1 písm. a) až f)“, slovo „nebo“ se nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují
slova „, nebo odstavce 8“.
CELEX: 32014L0059

175. V § 237 odst. 1 písm. a) se za číslo „3,“ vkládá text „§ 26a odst. 1, § 136,“.
CELEX: 32014L0059

176. V § 237 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) neuveřejní údaje podle § 136a,“.
Dosavadní písmena b) až v) se označují jako písmena c) až w).
CELEX: 32014L0059

177. V § 237 odst. 1 se písmeno o) zrušuje.
Dosavadní písmena p) až w) se označují jako písmena o) až v).
CELEX: 32014L0059

178. V § 237 odst. 1 písmeno o) zní:
„o) nesplní v souvislosti s prodejem podřízeného způsobilého závazku neprofesionálnímu
zákazníkovi některou z povinností stanovených v § 127c odst. 3,“.

- 50 179. V § 237 odst. 2 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) až k), která znějí:
„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 kombinované kapitálové rezervy a časový harmonogram pro jejich uplatnění podle § 23
odst. 2,
k) neuplatní opatření uložená Českou národní bankou podle § 23 odst. 4,“.
Dosavadní písmena i) až o) se označují jako písmena l) až r).
CELEX: 32014L0059

180. V § 237 odst. 2 písm. l) se text „23 odst. 3“ nahrazuje textem „23 odst. 5“.
CELEX: 32014L0059

181. V § 237 odst. 2 písm. m) se text „23 odst. 5“ nahrazuje textem „23 odst. 7“.
CELEX: 32014L0059

182. V § 237 odst. 2 se písmeno o) zrušuje.
Dosavadní písmena p) až r) se označují jako písmena o) až q).
CELEX: 32014L0059

183. V § 237 odst. 5 písmeno e) zní:
„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“.
CELEX: 32014L0059

184. V § 237 odst. 6 písmena a) a b) znějí:
„a) 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, 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.“.
CELEX: 32014L0059

- 51 185. Za § 237 se vkládají nové § 237a a 237b, které znějí:
„§ 237a
Přestupky povinné osoby související s porušením minimálního požadavku a vnitřního
minimálního požadavku
(1) Instituce se sídlem v České republice, 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 odst. 6.
(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
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 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.
CELEX: 32014L0059

- 52 § 237b
Přestupky osoby podléhající řešení krize související s porušením požadavku na
podřízenost
(1) Osoba podléhající řešení krize, která je 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.
(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.“.
CELEX: 32014L0059

186. V § 241 větě první se slova „povinným osobám“ zrušují, text „§ 237“ se nahrazuje
slovy „§ 233 až 237b“ a ve větě druhé se slova „povinným osobám“ zrušují a text
„§ 233“ se nahrazuje slovy „tohoto zákona“.
187. V § 244 odst. 1 písm. h) se za slovo „nabyvatelé,“ vkládají slova „které oslovila
instituce za účelem řešení krize podle § 5 odst. 6 nebo“.
CELEX: 32014L0059

188. V § 250 odst. 1 se slova „změnách výše“ se nahrazují slovem „výši“ a na konci textu
odstavce se doplňují slova „a jejích změnách“.
CELEX: 32014L0059

189. V příloze č. 1 se v písmeni e) slovo „odepisovatelných“ nahrazuje slovem
„způsobilých“.
CELEX: 32019L0879

190. V příloze č. 2 se v bodě 1 písm. q) slovo „odepisovatelných“ nahrazuje slovem
„způsobilých“.
CELEX: 32019L0879

- 53 191. Doplňují se přílohy č. 3 a 4, které znějí:
„Příloha č. 3 k zákonu č. 374/2015 Sb.
Výpočet nejvyšší částky k možnému rozdělení
Povinná osoba vypočte poměrnou část zisku po zdanění podle vztahu
MDA = (A+B -C) * D,
kde
A označuje zisk za běžné 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),
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),
C označuje daň, která by byla splatná, pokud by zisky A a B nebyly rozděleny, a
D označuje multiplikační faktor.
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 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.
Dolní hranice a horní hranice každého intervalu se vypočte podle vztahů
𝐷𝐷ℎ 𝑄𝑄 =

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘á 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙á 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
× (𝑄𝑄𝑄𝑄 − 1)
4

𝐻𝐻ℎ 𝑄𝑄 =

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘á 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙á 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
× 𝑄𝑄𝑄𝑄
4

kde
Dh Q označuje dolní hranici každého intervalu,
Hh Q označuje horní hranici každého intervalu,
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kterou má povinná osoba udržovat, vyjádřenou v českých korunách, a
Qn označuje pořadové číslo příslušného intervalu a nabývá hodnot 1, 2, 3, nebo 4.
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Příloha č. 4 k zákonu č. 374/2015 Sb.
Vzorec pro výpočet požadavku na 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
x1
MP = �1 − � ∗ 8%
x2
kde

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,
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
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.“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1.

Ustanovení § 81c zákona č. 374/2015 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.

2.

Ustanovení § 127c zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se nepoužije na prodej podřízených způsobilých závazků vydaných před
28. prosincem 2020.

3.

Česká národní banka stanoví povinné 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.
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4.

Delší přechodné období pro splnění minimálního požadavku nebo vnitřního 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
a) 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
individuální povahy nebo je způsobena narušením na úrovni celého trhu.

5.

Česká národní banka stanoví mezitímní 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.

6.

Stanoví-li Česká národní banka 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.

7.

Česká národní banka sdělí povinné 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.

8.

Při určení přechodného období podle bodu 3 nebo 4 Česká národní banka zohlední
a) převahu vkladů a neexistenci dluhových nástrojů v modelu financování,
b) přístup na kapitálové trhy se způsobilými závazky, a
c) rozsah, v jakém osoba podléhající řešení krize závisí na kmenovém kapitálu tier 1 při
plnění minimálního požadavku.

9.

Česká národní banka může kdykoli 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.
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- 56 ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. III
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona
č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,
zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb.,
zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona
č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb.,
zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb.,
zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona
č. 134/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb.,
zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb., zákona č. 111/2019 Sb.,
zákona č. 204/2019 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., se mění takto:
1.

V § 83 písmeno c) zní:

„c) ústřední protistranou ústřední protistrana podle čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012,“.
CELEX: 32019L0879

2.

V § 84 odst. 1 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní:

„l) člen ústřední protistrany, která získala povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012,“.
Dosavadní písmena l) a m) se označují jako písmena m) a n).
CELEX: 32019L0879

3.

V § 84 odst. 1 písm. n) se text „l)“ nahrazuje textem „m)“.

CELEX: 32019L0879

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o platebním styku
Čl. IV
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb. a zákona
č. …/2020 Sb., se mění takto:
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V § 2 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
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2.

V § 111 odst. 1 písm. j) se za slovo „protistrana“ vkládají slova „podle čl. 2 bodu 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/201216)“.

Poznámka pod čarou č. 16 zní:
„16)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012
o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, v platném znění.“.
CELEX: 32019L0879

3.

V § 111 odst. 1 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

„m) člen ústřední protistrany, která získala povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012,“.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno n).
CELEX: 32019L0879

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 28. prosince 2020, s výjimkou ustanovení části
první čl. I bodu 131, pokud jde o § 136a, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
CELEX: 32019L0879

- 58 DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech
a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A. OBECNÁ ČÁST
Hlavním důvodem navrhované právní úpravy je povinnost implementace pravidel zavedených
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou
se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních
podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES (dále jen
„směrnice BRRD II“), do českého právního řádu.
1. Zhodnocení platného právního stavu
Návrhem zákona se novelizují tyto zákony:
-

zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPRK“);

-

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“);

-

zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb.

Směrnice 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize
úvěrových institucí a investičních podniků (dále jen „BRRD“), je právním aktem
sekundárního práva Evropské unie (dále jen „EU“), kterým byl v reakci na finanční krizi
proběhlou v letech 2007 – 2008 vytvořen nezbytný rámec pro účinné řešení krizí bank,
spořitelních a úvěrních družstev, některých investičních podniků (tj. obchodníků s cennými
papíry) a některých dalších osob, jsou-li součástí stejné skupiny jako úvěrová instituce nebo
investiční podnik.
Hlavním cílem BRRD bylo zajistit harmonizaci řešení selhání bank, spořitelních a úvěrních
družstev a obchodníků s cennými papíry (dále souhrnně „instituce“) a dalších vymezených
osob a tím mimo jiného naplnit doporučení Rady pro finanční stabilitu (FSB) požadující
vytvoření nástrojů, které mají zaručit, že náklady selhání instituce nesou zejména její
společníci a věřitelé, a nikoliv daňoví poplatníci. Pro tento účel BRRD současně zavedla
i preventivní postupy a instituty, které se vztahují k době před vznikem samotné krize.
K transpozici směrnice BRRD do českého právního řádu došlo přijetím ZOPRK a zákona
č. 375/2015 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech
a řešení krize na finančním trhu (dále jen „změnový zákon“), s účinností od 1. ledna 2016.
Evropská komise předložila v roce 2016 rozsáhlý balíček legislativních návrhů usilujících
o posílení bankovního sektoru v EU v rámci iniciativy související se snahou o snižování rizik
v bankovním sektoru (tzv. balíček pro snižování rizik, Risk Reduction Package, též bankovní
balíček), který do značné míry vychází z pravidel obsažených v revidovaném standardu
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standardem k požadavku na celkovou kapacitu absorbovat ztráty (TLAC) 2. Součástí
bankovního balíčku jsou návrhy revize stávajících obezřetnostních regulatorních pravidel 3,
revize BRRD a revize nařízení zřizujícího jednotný mechanismus pro řešení krizí 4 (dále jen
„SRMR“). Z praktického hlediska byla harmonizovaná minimální úroveň standardu TLAC
(18 % celkové rizikové expozice pro účely kapitálového poměru a 6,75 % celkové expozice
pro účely pákového poměru) zavedena v EU prostřednictvím změny nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích
na úvěrové instituce a investiční podniky (nařízení ve znění této změny dále jen „CRR“),
zatímco navýšení požadavku specifické pro jednotlivé globálně systémově významné
instituce (dále jen „GSVI“) a minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (dále jen
„minimální požadavek“) specifický pro jednotlivé instituce, které nejsou GSVI, jsou řešeny
prostřednictvím cílených změn BRRD a SRMR.
Revize směrnice BRRD, označovaná též jako BRRD II, byla rozdělena do dvou legislativních
návrhů ve snaze umožnit rychlejší přijetí úpravy pořadí věřitelů v rámci insolvenčního řízení
za účelem zajištění podřízenosti závazků způsobilých pro případnou absorpci ztrát
a rekapitalizaci. Samostatný návrh týkající se změny pořadí uspokojování bankovních věřitelů
v rámci insolvenčního řízení požadoval vytvoření nové třídy tzv. nepreferovaného seniorního
dluhu, jehož držitelé by byli v insolvenčním řízení uspokojováni před držiteli podřízeného
dluhu a kapitálových nástrojů, ale až po uspokojení držitelů standardního seniorního dluhu
(např. operačních závazků). Návrh byl reakcí na požadavek TLAC, dle kterého musí být
nástroje způsobilé pro plnění tohoto požadavku podřízené závazkům, které pro tento
požadavek způsobilé nejsou, např. deriváty a operační závazky. Tento návrh byl přijat
v listopadu 2017 a v prosinci 2017 byl v Úředním věstníku EU uveřejněn jako směrnice (EU)

1

2
3

4

Basel III je jedním z dokumentů Basilejského výboru pro bankovní dohled (BCBS). Toto mezinárodní fórum
pro pravidelnou spolupráci v oblasti bankovní regulace se v průběhu času přetvořilo ve všeobecně
uznávanou platformu pro tvorbu mezinárodně uznávaných bankovních standardů. Standardy vydávané
výborem se označují jako Basel a byly dosud vydávány ve třech generacích označovaných jako Basel I,
Basel II, Basel III.
Specifikaci požadavku TLAC zveřejnila Rada pro finanční stabilitu (FSB) v listopadu 2015 po konzultaci
s BCBS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice
2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční
holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování
kapitálu (CRD V) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/876 ze dne 20. května 2019,
kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního
financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice
vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky
na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 (CRR II). Směrnice č.
2013/36/EU ve znění CRD V je dále označována jako „CRD“, nařízení č. 575/2013 vez znění CRR II je
dále označováno jako „CRR“.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví
jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků
v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU)
č. 1093/2010.
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zákona zákonem č. 307/2018 Sb. s účinností od 4. ledna 2019.
2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních
principů a výčet zásadních změn
Návrh zákona je předkládán především z důvodu nutnosti implementovat BRRD II do
českého právního řádu. Lhůta pro transpozici BRRD II do národního právního řádu byla
stanovena na 28. prosince 2020. Smyslem regulatorních pravidel BRRD II, a tedy
i předkládaných úprav zákonů, je dále posílit efektivnost regulatorního rámce pro řešení krizí
a odolnost regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k zajištění
stability celého finančního systému.
Druhým důvodem předložení návrhu zákona jsou úpravy některých dosavadních ustanovení,
včetně ustanovení transpozičních, prováděné v reakci na dosavadní poznatky a zkušenosti
a v reakci na posouzení transpozice BRRD do českého právního řádu provedené Evropskou
komisí v roce 2018.
Hlavní změny související s implementací BRRD II, které byly promítnuty do návrhu zákona,
jsou následující:
Vymezení osoby podléhající řešení krize
BRRD II zavádí v souladu se standardem TLAC koncept osob podléhajících řešení krize
a skupin podléhajících řešení krize, což se projevuje zejména v oblasti rezolučního plánování
(plánování řešení krize) a s ním souvisejícími strategiemi řešení krize s jedním vstupním
bodem (též centralizovaná strategie řešení krize, dále jen „SPE strategie“) a strategie řešení
krize ve více vstupních bodech (též decentralizovaná strategie řešení krize, dále jen „MPE
strategie“). Osobou podléhající řešení krize se rozumí osoba, vůči níž se v plánu řešení krize
zamýšlí užití opatření k řešení krize. Skupina podléhající řešení krize se skládá vždy z jedné
osoby podléhající řešení krize a z jí ovládaných osob, které však samy nejsou osobami
podléhajícími řešení krize. V celé skupině může být jedna nebo několik skupin podléhajících
řešení krize, a to v závislosti na zvolené skupinové strategii řešení krize (MPE strategie nebo
SPE strategie).
Ex-ante zvolená strategie řešení krize bude mít významný dopad na postup vydávání závazků
způsobilých pro plnění tzv. minimálního požadavku. Osoba podléhající řešení krize musí
vydávat tyto závazky investorům mimo skupinu podléhající řešení krize a udržovat kapitál
a způsobilé závazky alespoň ve výši minimálního požadavku. Ovládané osoby, které nejsou
osobami podléhajícími řešení krize, jsou povinny udržovat kapitál a způsobilé závazky
alespoň ve výši tzv. vnitřního minimálního požadavku. Závazky způsobilé k plnění vnitřního
minimálního požadavku jsou pak drženy osobou podléhající řešení krize buď přímo, nebo
nepřímo prostřednictvím jiných subjektů v téže skupině podléhající řešení krize. Závazky
způsobilé pro plnění vnitřního minimálního požadavku mohou být také drženy stávajícími
společníky ovládané osoby, kteří nejsou součástí skupiny podléhající řešení krize, a to pokud
5

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2399 ze dne 12. prosince 2017, kterou se mění směrnice
2014/59/EU, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii
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krize nad danou ovládanou osobou.
Minimální požadavek a vnitřní minimální požadavek
Zatímco osoby podléhající řešení krize jsou povinny udržovat kapitál a způsobilé závazky ve
výši minimálního požadavku, ostatní povinné osoby (v rámci skupiny podléhající řešení
krize) udržují kapitál a způsobilé závazky alespoň ve výši vnitřního minimálního požadavku.
Dochází také ke sjednocení způsobu vyjádření minimálního požadavku se standardem TLAC.
Požadavek se oproti dosavadnímu stavu, kdy je vyjádřen jako procento z celkových závazků
a kapitálu povinné osoby, vyjádří jako procento z celkové výše rizikové expozice a z míry
expozice pro výpočet pákového poměru. Povinná osoba je povinna udržovat kapitál
a způsobilé závazky alespoň ve výši minimálního požadavku podle vyšší z obou úrovní.
Rovněž dochází ke sjednocení podmínek, za kterých jsou závazky započitatelné pro účely
plnění minimálního požadavku, s kritérii pro zahrnutí závazku pro účely plnění standardu
TLAC. Vymezuje se tak kategorie způsobilých závazků pro plnění minimálního požadavku
a vnitřního minimálního požadavku. Oproti standardu TLAC se za nástroje způsobilé pro
plnění minimálního požadavku považují při splnění dodatečných kritérií rovněž strukturované
dluhové nástroje.
Pro GSVI a významné osoby 6 se stanoví závazný minimální požadavek podřízenosti
způsobilých závazků (až na výjimky) na úrovni 8 % celkových závazků a kapitálu instituce
a navíc možnost stanovení dodatečné podřízenosti, a to až na úroveň rovnající se součtu
dvojnásobku kapitálového požadavku dle Pilíře 1, dvojnásobku kapitálového požadavku dle
Pilíře 2 a kombinované kapitálové rezervy. U všech zbývajících institucí má Česká národní
banka (dále jen „ČNB“) možnost (do výše uvedených limitů) stanovit individuální požadavek
podřízenosti nezbytný k tomu, aby věřitelé ze způsobilých závazků nenesli v případě
uplatnění nástroje k řešení krize vyšší ztráty, než jaké by nesli v případě řízení podle
insolvenčního zákona.
V oblasti stanovení samotné výše minimálního požadavku k výraznějším změnám nedochází.
Požadavek bude nadále tvořen dvěma složkami – složkou pro absorpci ztrát a rekapitalizační
složkou. Složka pro absorpci ztrát odpovídá součtu stávajících kapitálových požadavků dle
Pilíře 1 a Pilíře 2. Rekapitalizační složka odpovídá pravděpodobné výši kapitálových
požadavků stanovených po uplatnění opatření k řešení krize, neboť má zajistit, že povinná
osoba bude plnit podmínky pro povolení k činnosti a udrží si dostatečnou důvěru trhu pro své
další fungování i po vyřešení krize. Kapitálové nástroje, které slouží pro plnění kombinované
kapitálové rezervy, nově nebudou moci být současně použity pro splnění minimálního
požadavku, přičemž splnění minimálního požadavku má přednostní postavení. Toto nastavení
umožní ČNB nově uplatnit v případě porušení minimálního požadavku nebo vnitřního
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Osoby podléhající řešení krize, jejichž objem aktiv na úrovni skupiny podléhající řešení krize převyšuje
100 mld. EUR, nebo osoby podléhající řešení krize, které budou mezi tuto kategorii institucí zařazeny po
splnění stanovených kritérií rozhodnutím ČNB.
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pro účely rozdělování zisku a výplaty dividend.
Prodej podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům
Významnou změnou oproti současnému stavu jsou nové povinnosti a omezení související
s prodejem podřízených způsobilých dluhových nástrojů neprofesionálním zákazníkům.
S ohledem na komplexnost způsobilých nástrojů je vyžadováno provedení testu vhodnosti
v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, a to bez ohledu na to, zda je
v souvislosti s prodejem nástroje poskytována investiční služba. V případě neprofesionálních
zákazníků, jejichž investiční portfolio nepřesahuje ekvivalent 500 000 EUR, se stanovují další
kvantitativní omezení k nabývání podřízených způsobilých závazků.
Smluvní uznání odpisu a konverze
Dosavadní zkušenosti ukázaly, že stávající požadavek zahrnutí smluvního uznání účinků
odpisu nebo konverze závazků do finančních smluv řídících se právy třetích zemí je
nepřiměřeně zatěžující. Nově se proto stanoví, že povinné osoby nebudou povinny zahrnout
takovou smluvní doložku do smluvní dokumentace, pokud je její zahrnutí právně či jinak
neproveditelné. Tato výjimka se uplatní zejména na nástroje založené smluvními ujednáními
řídícími se mezinárodními standardy či protokoly. Závazek, jehož smluvní dokumentace
neobsahuje na základě výše uvedené výjimky smluvní doložku uznávající pravomoc ČNB
k odpisu nebo konverzi nebo uznání účinků odpisu nebo konverze, bude možné postihnout
nástrojem odpisu či konverze, ale nebude možné jej zahrnout do způsobilých závazků pro
plnění minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku.
Moratorium
Nově se zavádí pravomoc ČNB uplatnit nástroj moratoria vůči selhávající povinné osobě za
účelem zabránění dalšímu zhoršení její finanční situace. Rozsah moratoria (upraveného
v BRRD, resp. BRRD II) je oproti dosavadní národní úpravě tzv. rezolučního moratoria
(moratoria uplatněného na povinnou osobu v režimu řešení krize) rozšířen a bude jej nově
možné uplatnit mimo jiné i na kryté pohledávky z vkladů. ČNB bude moci uplatnit tuto novou
pravomoc již v době, kdy posuzuje, zda jsou splněny všechny podmínky k řešení krize, a kdy
vybírá vhodné opatření k řešení krize, tedy jako předrezoluční moratorium.
BRRD II přináší komplexní úpravu pravomoci orgánů příslušných k řešení krize uplatnit
nástroj moratoria, a to jak nového předrezolučního moratoria (moratoria předcházející řešení
krize), tak opatření k řešení krize spočívající v pozastavení povinnosti plnění (rezolučního
moratoria), přičemž vůči jedné povinné osobě nelze uplatnit oba typy moratorií současně
a jejich délka nesmí přesáhnout 2 pracovní dny.
3. Zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti
mužů a žen a dopady návrhu zákona v těchto oblastech
Návrh zákona nemá dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen.
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Návrh zákona není v rozporu se zásadami ústavního pořádku České republiky, včetně Listiny
základních práv a svobod, a jeho obsah neporušuje princip zákazu retroaktivity. Navrhovaná
právní úprava je rovněž v souladu s požadavkem obecnosti právního předpisu.
V širším pojetí se návrh zákona dotýká ústavně zaručeného práva podnikat zakotveného
v čl. 26 Listiny, který předpokládá, že zákonem mohou být pro výkon tohoto práva stanoveny
určité podmínky a omezení. V čl. 41 Listiny je pak znovu právo svobodně podnikat zařazeno
mezi práva, u nichž se předpokládá stanovení jeho mezí v příslušných zákonech. Jak vyplývá
z výše uvedeného i z rozhodovací praxe Ústavního soudu, svoboda podnikáni náleží mezi
základní lidská práva, která nepůsobí absolutně a vždy existují v součinnosti s určitou sociální
funkcí. Při stanovení mezí základních práv však musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu
(čl. 4 odst. 4 Listiny).
Návrh zákona obsahuje převážně veřejnoprávní regulaci, se kterou je spojeno zavedení
určitých omezení regulovaných subjektů. I za předpokladu, že odhlédneme od povinnosti
transpozice BRRD II, je možné konstatovat, že zaváděné povinnosti jsou svojí intenzitou
a rozsahem přiměřené sledovanému účelu. Předně, navrhovaná úprava sleduje legitimní cíl,
kterým je posílení odolnosti regulovaných subjektů vůči případným ekonomickým otřesům
a zajištění stability celého finančního systému. Zaváděné povinnosti lze označit za přiměřené
tomuto cíli a svým rozsahem za odpovídající, tj. nikterak nevybočují z rámce již zavedeného
souboru regulatorních pravidel.
5. Zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami a slučitelnost
s právními akty Evropské unie
Návrh zákona je plně v souladu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z jejího
členství v EU. Nebyl identifikován přímý vztah navrhovaného zákona k žádné konkrétní
mezinárodní smlouvě. Rovněž je navrhovaná právní úprava v souladu s judikaturou Soudního
dvora EU a obecnými právními zásadami práva EU, zejména se zásadou proporcionality
a subsidiarity, se zásadou rovného zacházení, nediskriminace a právní jistoty. Návrh zákona je
implementací právních předpisů EU, konkrétně BRRD a BRRD II.
Návrh zákona plně vychází z požadavků BRRD a BRRD II. Ve zbytku, tj. tam, kde BRRD II
ponechává členskému státu určitou volbu, bylo zvoleno takové řešení, které se jeví z pohledu
českých ekonomických podmínek jako nejvhodnější (v podrobnostech viz Závěrečná zpráva
z hodnocení dopadů regulace – ZZ RIA).
Návrhu zákona se dotýkají i další předpisy Evropského parlamentu a Rady (EU), resp.
Evropské komise. Jedná se zejména o CRR a sekundární legislativu Evropské komise, která
směrnici BRRD, resp. BRRD II provádí (např. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2016/1075 ze dne 23. března 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah ozdravných
plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů řešení krize, minimální kritéria, která má
příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými plány a skupinovými ozdravnými plány,
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uznání pravomoci k odpisu a konverzi, postupy a obsah požadavků na oznamování a
oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování kolegií k řešení krize nebo 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 úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické
normy pro metodiky a zásady týkající se ocenění závazků vzniklých z derivátů).
S ohledem na technickou povahu směrnice BRRD je vydáváno velké množství prováděcích a
delegovaných aktů Evropské komise, které jsou přímo použitelné a závazné a návrh novely
zákona je s nimi provázán tak, že na ně na příslušných místech odkazuje.
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy
Pokud jde o státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, nemá návrh zákona v této oblasti žádné
bezprostřední dopady. Cílem navrhované právní úpravy je přispět k zajištění stability
finančního systému a předejít takovému selhání povinných osob, které by vyžadovalo použití
veřejných prostředků na jejich záchranu.
Povinné osoby se budou muset přizpůsobit nově definovaným pravidlům v oblasti řešení
krize, zejména novým pravidlům upravujícím minimální požadavek a vnitřní minimální
požadavek, včetně omezení prodeje způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům.
Přizpůsobení se novým pravidlům vyvolá na úrovni povinných osob určité náklady (například
náklady spojené s novými regulatorními požadavky na prodej způsobilých závazků
neprofesionálním zákazníkům, náklady na vydání způsobilých závazků ke splnění
minimálního požadavku, administrativní náklady spojené s reportingem), které však vzhledem
k dostupným informacím nebylo možné vyčíslit. Nová úprava však automaticky neznamená
povinnost dodržovat vyšší minimální požadavek oproti stávajícím pravidlům. Některá
ustanovení, například revize pravidel smluvního uznání odpisu nebo konverze, naopak zátěž
povinných osob snižují.
Podrobnosti jsou uvedeny v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace – ZZ RIA.
7. Sociální dopady navrhované právní úpravy a dopady na životní prostředí
Navrhovaná právní úprava nepředpokládá sociální dopady, a to včetně dopadů na rodiny
a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním
postižením a národnostní menšiny.
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na životní prostředí.
8. Zhodnocení dopadů navrhované právní úpravy ve vztahu k ochraně soukromí
a osobních údajů
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na ochranu soukromí a osobních údajů.
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9. Zhodnocení korupčních rizik
Návrh zákona byl posuzován v souladu se schválenou vládní metodikou na hodnocení
korupčních rizik (CIA – Corruption Impact Assessment).
Dotčené zákony coby veřejnoprávní předpisy obsahující četná oprávnění orgánů veřejné
moci sebou z povahy věci vždy nesou možné riziko korupčního chování, a to jak na straně
orgánů veřejné moci, tak regulovaných subjektů. Začlenění institutů obsažených v BRRD,
resp. BRRD II a na ně navazujících procesů a oprávnění ČNB do národní právní úpravy je
však nezbytnou podmínkou řádné implementace. Zamýšlených právních účinků nelze
dosáhnout prostředky vykazujícími menší korupční potenciál, tj. vždy bude v rámci
nastavených procesů nutné počítat s kompetencemi orgánů řešení krizí a dohledových orgánů
členských zemí. Návrh zákona přitom pravomoci ČNB jakožto orgánu příslušnému k řešení
krize a orgánu dohledu nad povinnými osobami v ČR oproti nezbytnému minimu nikterak
nerozšiřuje.
I v případě, že odhlédneme od nezbytnosti navržené právní úpravy, lze korupční rizika
související s návrhem zákona označit za nepříliš významná. Nejsou zaváděny instituty
a procesy, které by představovaly nové typy korupčních rizik nebo jejich širší dopad.
Z návrhu zákona je zřejmé, který orgán je kompetentní v dané věci rozhodovat. Tímto je ČNB
jakožto orgán příslušný k řešení krize v ČR. Rozhodování ČNB se řídí správním řádem
a navržené postupy nikterak neusnadňují korupční jednání a ani neznesnadňují jeho
odhalování.
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na bezpečnost ani obranu státu.
Seznam zkratek a pojmů použitých v textu
BRRD
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
BRRD II

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/879 ze dne
20. května 2019, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde
o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat
ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES

CRD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne
26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí
a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními
podniky ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
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2013/36/EU)
CRR

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne
26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, ve znění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne
20. května 2019 (kterým se mění nařízení č. 575/2013 a č. 648/2012)

ČNB

Česká národní banka

EU

Evropská unie

EMIR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne
4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách
a registrech obchodních údajů

GSVI

globálně systémově významná instituce

MPE strategie

strategie řešení krize ve více vstupních bodech

SPE strategie

strategie řešení krize s jedním vstupním bodem

SRMR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne
15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný
postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních
podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí
a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010

TLAC
ZOPRK

požadavek na celkovou kapacitu absorbovat ztráty
zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu
minimální požadavek na způsobilé závazky

MREL
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST
Část první (změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu)
K bodu 1 (§ 1 odst. 1, poznámka pod čarou č. 1)
Do výčtu evropských předpisů v poznámce pod čarou č. 1 se aktualizuje odkaz na směrnici
novelizující BRRD.
K bodu 2 (§ 1 odst. 1, poznámka pod čarou č. 2)
Aktualizuje se odkaz na nařízení CRR.
K bodu 3 (§ 1 písm. g))
Předmět zákona je rozšířen s ohledem na novou úpravu omezení prodeje podřízených
způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům podle § 127c, která dosud nespadala do
předmětu úpravy. Bylo proto nutné doplnit do předmětu právní úpravy i tuto oblast.
K bodu 4 (§ 2 odst. 1 písm. a))
V ustanovení je nahrazen odkaz na zrušený § 82a odkazem na nový § 164a. Dále dochází
k formulačnímu zpřesnění v souvislosti se změnami v části šesté současně s odpovídající
změnou odkazů na relevantní ustanovení.
K bodu 5 (§ 2 odst. 1 písm. e) a f))
Definice významné ovládané osoby je transpozicí čl. 2 odst. 1 bod 5a BRRD II, který reaguje,
s ohledem na harmonizaci standardu TLAC v CRR, na potřebu vymezit významnou
ovládanou osobu, která má povinnost dodržovat požadavek na interní TLAC. Upravuje se
také definice ovládající osoby tak, aby byla v souladu s pojmy užitými v předmětném článku
CRR.
K bodu 6 (§ 2 odst. 1 písm. p), q) a r))
Zavádí se definice osoby podléhající řešení krize a skupiny podléhající řešení krize. Osobou
podléhající řešení krize může být instituce ale i jiná povinná osoba. Skupina podléhající řešení
krize se skládá vždy z jedné osoby podléhající řešení krize a z jí ovládaných osob, které však
samy nejsou osobami podléhajícími řešení krize. V celé skupině může být jedna nebo několik
skupin podléhajících řešení krize, a to v závislosti na zvolené skupinové strategii řešení krize
(MPE strategie nebo SPE strategie). Koncept osob podléhajících řešení krize a skupin
podléhajících řešení krize přejímá BRRD II v souladu se standardem TLAC, což se projevuje
zejména v oblasti rezolučního plánování a s ním souvisejícími MPE a SPE strategiemi řešení
krize.
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krize. Definice se přejímá z čl. 2 bod 2 nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci
(EU) 2016/1075 7.
Stávající definice obsažné v písmenech p) a r), tj. definice orgánu příslušného k řešení krize a
orgánu příslušného k řešení krize skupiny, jsou přesunuty do odstavce 3. Definice obsažená
v písmeni q), tj. definice orgánu příslušného k řešení krize jiného členského státu se vypouští,
jelikož význam tohoto pojmu je dostatečně zřejmý.
K bodu 7 (§ 2 odst. 1 písm. t))
Upravuje se definice vedoucího orgánu s ohledem na zákon č. 33/2020 Sb., kterým se
novelizuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Správní rada je nově statutárním
orgánem akciové společnosti.
K bodům 8, 69, 70, 73, 79, 82 až 85, 88, 92, 93, 153, (§ 2 odst. 2 písm. a),
§ 4 odst. 1 písm. d) bod 3, § 52 odst. 1, nadpis části páté, § 59 odst. 1, část pátá - nadpis
hlav II až IV, § 60, § 62 odst. 1, § 63 odst. 1 a 2, § 64 odst. 3, § 65 odst. 1, nadpis § 67,
§ 69 odst. 1 a 2, § 70 odst. 1 a 2, § 72 odst. 1, § 73 odst. 1, § 74, § 166 odst. 2, § 177 odst. 1
a 2, § 222 odst. 1, § 228 odst. 1 až 4, § 229 odst. 1, § 249, § 250 odst. 1 až 3)
Legislativně technické změny reflektující vyčlenění nové kategorie vnitroskupinových
způsobilých závazků (závazky způsobilé pro plnění vnitřního minimálního požadavku včetně
závazků nesplňující podmínku minimální splatnosti), které podléhají pravomoci odpisu
a konverzi podle části páté.
K bodu 9 (§ 2 odst. 2 písm. h))
Doplňuje se definice kmenového kapitálu tier 1, který je jako nejkvalitnější složka
regulatorního kapitálu způsobilý pro plnění kapitálových požadavků, minimálního požadavku,
vnitřního minimálního požadavku a kombinovaných kapitálových rezerv. Definice odkazuje
na příslušné ustanovení CRR.
K bodu 10 (§ 2 odst. 2 písm. m), písm. n) a písm. o))
Definuje se způsobilý závazek jako kategorie odepisovatelných závazků, kterou je možné
plnit minimální požadavek a vnitřní minimální požadavek. Kritéria způsobilosti jsou sladěna
s kritérii podle standardu TLAC. Hlavním znakem nástrojů zahrnovaných mezi způsobilé
závazky je schopnost absorbovat ztráty povinné osoby. Nad rámec standardu TLAC jsou mezi
způsobilé závazky zahrnuty i strukturované dluhové nástroje, pokud splňují definované
podmínky, zejména pokud výše jistiny nederivátové složky je fixní nebo rostoucí a nástroj lze
tak věrohodně použít k absorpci ztráty nebo rekapitalizaci.

7

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1075 ze dne 23. března 2016, kterým se doplňuje směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující obsah
ozdravných plánů, plánů řešení krize a skupinových plánů řešení krize, minimální kritéria, která má
příslušný orgán posoudit v souvislosti s ozdravnými plány a skupinovými ozdravnými plány, podmínky
vnitroskupinové finanční podpory, požadavky na nezávislé odhadce, smluvní uznání pravomoci k odpisu a
konverzi, postupy a obsah požadavků na oznamování a oznámení o pozastavení, jakož i běžné fungování
kolegií k řešení krize.
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osoby, která není osobou podléhající řešení krize, které mohou být odepsány nebo
konvertovány podle části páté ZOPRK za účelem přenosu ztrát na osobu podléhající řešení
krize, aniž by povinná osoba vstupovala do řešení krize.
Podřízeným způsobilým závazkem je závazek, jemuž odpovídá pohledávka věřitele, která se
v řízení podle insolvenčního zákona uspokojuje až po pohledávkách ostatních věřitelů.
Podřízeným způsobilým závazkem je rovněž závazek z nepreferovaného dluhového nástroje
podle § 374b insolvenčního zákona.
K bodu 11 (§ 2 odst. 2 písm. q))
Úprava reflektuje úpravu licencování holdingových osob dle čl. 21a CRD. Oprávněním
k činnosti je rovněž oprávnění holdingové osoby.
K bodu 12 (§ 2 odst. 3 písm. a) až g))
V případě definic v pododstavcích a) až c) došlo k přesunutí definic z předchozích ustanovení
z legislativně technického důvodu, věcně nedochází ke změně.
Nový pododstavec d) transponující čl. 2 odst. 1 bod 83c BRRD II definuje globální systémově
významnou instituci, a to odkazem na čl. 4 odst. 1 bod 133 CRR.
Novým pododstavcem e) se definuje kombinovaná kapitálová rezerva, kterou tvoří
bezpečnostní kapitálová rezerva, proticyklická kapitálová rezerva, kapitálová rezerva ke krytí
systémového rizika, kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci
a kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci.
Novým pododstavcem f) se definuje požadavek na podřízenost, tedy na plnění části
minimálního požadavku prostřednictvím kapitálu, podřízených způsobilých závazků nebo
podřízených závazků vydaných ovládanou osobou stávajícímu společníkovi mimo rezoluční
skupinu podle § 128a. Požadavek na podřízenost je pro globální systémově významné
instituce a významné osoby podléhající řešení krize stanoven ve výši 8 % kapitálu a závazků
se zákonem stanovenými výjimkami (§ 128c). Ostatním rezolučním jednotkám může ČNB
požadavek určit s cílem zajistit, že se věřiteli nedostane v případě uplatnění nástroje odpisu
nebo konverze nižšího plnění, než jaké by obdržel v insolvenčním řízení.
Novým pododstavcem g) se definuje se riziko nadměrné páky odkazem na
čl. 4 odst. 1 bod 94 CRR.
K bodu 13 (§ 4 odst. 1)
Legislativně technické změny reflektující skutečnost, že je odkazováno i na jiné než právní
akty Unie ve smyslu článku 288 Smlouvy o fungování EU, konkrétně sdělení Evropské
komise upravující oblast veřejné podpory.
K bodu 14 (§ 5 odst. 5 a 6)
K odstavci 5
Upravuje se povinnost ČNB vést seznamy povinných osob, jelikož ČNB nemusí disponovat
informacemi o všech členech zahraničních konsolidačních celků se sídlem v ČR, ani
informacemi o všech členech tuzemských skupin, kteří by mohli splňovat definici povinné
osoby. V seznamu povinných osob ČNB vede alespoň instituce, finanční holdingové osoby,
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příslušných výkazů o struktuře konsolidačního celku předkládaných povinnými osobami
podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 346/2013, o předkládání výkazů bankami a pobočkami
zahraničních bank České národní bance a § 6 vyhlášky č. 424/2017, o informačních
povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu.
V odstavci 6 se zpřesňuje transpozice čl. 27 odst. 2 BRRD. ČNB je svěřena nová pravomoc
uložit instituci, aby za účelem přípravy řešení krize oslovila za splnění podmínek upravených
v § 97 odst. 1 a odst. 2 potenciální nabyvatele. Tito potenciální nabyvatelé mají povinnost
zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získali v souvislosti s tímto oslovením (viz
§ 244 odst. 1 písm. h)).
K bodu 15 (§ 6 odst. 2)
Aktualizuje se demonstrativní výčet postupů, u kterých je nezbytná kooperace útvarů ČNB
vykonávajících působnost orgánu příslušného k řešení krize a působnost orgánu dohledu ve
smyslu definice příslušného orgánu dle čl. 4 odst. 1 bodu 40 CRR.
K bodu 16 (§ 8 odst. 1)
Doplnění zpřesňuje původní transpozici čl. 4 odst. 1 BRRD. Konkrétně má být brán ohled na
výrazně nepříznivý dopad selhání instituce na finanční trhy a podmínky financování
ekonomiky obecně, nikoli podmínky financování samotných institucí.
K bodu 17 (§ 10 odst. 3)
Legislativně technická úprava.
K bodu 18 (§ 17 odst. 4 a § 22 odst. 1)
Z ustanovení § 17 odst. 4 je vypuštěn odkaz na Fond pojištění vkladů z důvodu zpřesnění
transpozice čl. 10 odst. 3 písm. a) BRRD, kdy plánem řešení krize může být předvídáno pouze
použití prostředků Fondu pro řešení krize.
V rámci posouzení způsobilosti k řešení krize (§ 22 odst. 1) nelze brát v úvahu využití jiných
veřejných prostředků než prostředků Fondu pro řešení krize, proto se vypouští použití
prostředků Fondu pojištění vkladů.
K bodu 19 (§ 17 odst. 5 písm. j))
Zpřesňuje se transpozice čl. 10 odst. 7 BRRD s ohledem na zavedení definice strategie řešení
krize v § 2.
K bodu 20 (§ 17 odst. 5 písm. o))
Reflektuje se změna odpovídající přijetí definic minimálního požadavku (§ 128a) a vnitřního
minimálního požadavku (§ 130). Zavedení těchto definic vychází z nového konceptu
minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky v souvislosti s převzetím konceptu
osoby podléhající řešení krize dle standardu TLAC.
K bodu 21 (§ 17 odst. 5 písm. p))
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do plánu řešení krize, a to pro dvě možné situace. První je situace, kdy ČNB rozhodne, že
osoba podléhající řešení krize musí část svého minimálního požadavku splnit prostřednictvím
kapitálu a podřízených způsobilých závazků nebo závazků vydaných ovládanou osobou podle
§ 128b („požadavek na podřízenost“). Druhou situací je plnění požadavku povinné
podřízenosti vyplývajícího přímo z ustanovení § 128c, týkajícího se globálně systémově
významných institucí a významných osob podléhajících řešení krize.
K bodu 22 (§ 18 odst. 2)
V souladu s čl. 10 odst. 6 BRRD II se doplňuje výčet situací, kdy musí být plán řešení krize
aktualizován. Nad rámec stávajících případů (dle odstavce 1) musí být provedena aktualizace
plánu řešení krize po uplatnění opatření k řešení krize a po odpisu a konverzi
odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků.
V návaznosti na novelizaci § 17 odst. 5 písm. o) a p) má ČNB nově povinnost stanovit
odpovídající lhůty se současným zohledněním lhůty pro splnění pokynu k držení dodatečného
kapitálu podle čl. 104b CRD.
K bodům 23 až 29 (§ 19 odst. 1, odst. 2 úvodní části ustanovení a písm. a), b), c) a e)
a odst. 3)
Ustanovení vymezuje obsah plánu řešení krize evropské finanční skupiny a orgány podílející
se na přípravě tohoto plánu (který je dále nazýván skupinovým plánem řešení krize). Úprava
reflektuje zavedení nové úpravy osoby podléhající řešení krize a skupiny podléhající řešení
krize, kdy v rámci skupinového plánu řešení krize musí být rozhodnuto o strategii řešení krize
(MPE nebo SPE strategie) a musí být určeny osoby podléhající řešení krize, vůči nimž se
předpokládá přijetí opatření k řešení krize. Z ustanovení je vypuštěn odkaz na systém
pojištění vkladů z důvodu zpřesnění transpozice čl. 12 odst. 3 písm. a) BRRD, kdy
skupinovým plánem řešení krize může být předvídáno pouze použití prostředků Fondu pro
řešení krize.
K bodu 30 (§ 20 odst. 1)
Oprava chybného odkazu.
K bodu 31 (§ 20 odst. 5)
Změna odpovídající přijetí definic minimálního požadavku (§ 128a) a vnitřního minimálního
požadavku (§ 130). Zavedení těchto definic vychází z nového konceptu minimálního
požadavku na kapitál a způsobilé závazky.
K bodu 32 (§ 21 odst. 1)
Stávající znění § 21 odst. 1 stanoví, že pokud ČNB nesouhlasí s přijetím skupinového plánu
řešení krize ve stanovené lhůtě, je oprávněna vypracovat plán řešení krize pro ty členy
skupiny, pro které je orgánem pro řešení krize. V rámci přípravy plánu řešení krize pro tyto
členy skupiny může nově také určit osobu podléhající řešení krize, v čemž se projeví
i rozhodnutí ČNB o preferované strategii.
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Změna odpovídající přijetí definic minimálního požadavku (§ 128a) a vnitřního minimálního
požadavku (§ 130). Zavedení těchto definic vychází z nového konceptu minimálního
požadavku na kapitál a způsobilé závazky.
K bodu 34 (§ 22 odst. 1)
Zpřesňuje se transpozice čl. 15 odst. 1 BRRD, a to s ohledem na skutečnost, že selhání
povinných osob, u nichž je shledán veřejný zájem na jejich rezoluci (řešení krize), má být
řešeno přijetím opatření k řešení krize, a nikoli postupy podle insolvenčního zákona či
likvidací.
K bodu 35 (§ 22 odst. 2)
Zpřesňuje se úprava způsobilosti skupiny k řešení krize dle čl. 16 BRRD II, aby bylo zřejmé,
že opatření k řešení krize se uplatňuje vůči osobě podléhající řešení krize. V rámci posouzení
způsobilosti k řešení krize nelze brát v úvahu využití jiných veřejných prostředků než
prostředků Fondu pro řešení krize nebo obdobných mechanismů financování řešení krize
z jiných členských států.
K bodu 36 (§ 22 odst. 3)
Legislativně technické změny zpřesňující odkaz na přímo použitelný předpis EU upravující
posouzení způsobilosti instituce nebo skupiny k řešení krize.
K bodu 37 (§ 23 odst. 1)
Dochází ke zpřesnění transpozice, aby bylo zřejmé, komu instituce navrhuje opatření
k odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize. Posouzení, zda navržená opatření
povedou k odstranění překážek, je přesunuto do odstavce 3.
K bodu 38 (§ 23 odst. 2 a 3)
Upravuje se postup pro případ, kdy instituce nesplňuje kombinovanou kapitálovou rezervu
řazenou nad minimální požadavek (tzv. stacking order), a přesto nedochází k zákazu
rozdělení poměrně části zisku podle čl. 141 CRD, a dále postup pro případ kdy instituce
neplní požadavek TLAC dle CRR, minimální požadavek nebo vnitřní minimální požadavek.
Jedná se o důvody, na základě kterých může v souladu s § 26a dojít k zákazu rozdělení
poměrné části zisku po zdanění. Instituce je povinna ve lhůtě 2 týdnů navrhnout opatření,
která povedou k odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize. ČNB následně
posoudí, zda navržená opatření mohou vést k odstranění překážek způsobilosti instituce k
řešení krize.
K bodu 39 (§ 23 odst. 5)
Zrušuje se povinnost informovat Evropský orgán pro bankovnictví, kterou BRRD ani BRRD
II neukládá.
K bodům 40 a 41 (§ 23 odst. 6 písm. b) a h))
Zpřesňuje se transpozice čl. 17 odst. 5 písm. b) a h) BRRD.
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K bodu 42 (§ 23 odst. 6 písm. i))
Povinnost předložit předmětný plán je upravena v návaznosti na situaci uvedenou
v odstavci 2, tedy na porušení povinnosti udržovat odpovídajícím způsobem minimální
požadavek nebo vnitřní minimální požadavek a kombinovanou kapitálovou rezervu.
K bodům 43 a 44 (§ 23 odst. 6 písm. j) a k))
Legislativně technická úprava odpovídající přijetí definic minimálního požadavku (§ 128a)
a vnitřního minimálního požadavku (§ 130). Zavedení těchto definic vychází
z nového konceptu minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky tak, jak je popsán
v BRRD II.
K bodu 45 (§ 23 odst. 6 písm. l))
Zavádí se nová pravomoc ČNB, která může být uplatněna za účelem zajištění trvalého plnění
minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku.
K bodu 46 (§ 23 odst. 6 písm. m))
Předmětné ustanovení zohledňuje praktické nemožnosti uložení opatření k odstranění
překážek způsobilosti k řešení krize té části skupiny, která nevykonává činnost finanční
povahy.
K bodu 47 (§ 23 odst. 8)
V ustanovení došlo k opravě odkazu z důvodu přidání nových odstavců 2 a 3 a přečíslování
stávajících odstavců.
K bodům 48 až 51 (§ 24 odst. 1, 3 a 5)
Předmětnými ustanoveními se transponuje čl. 18 BRRD II a reviduje se postup odstraňování
překážek způsobilosti k řešení krize skupiny. Úprava zohledňuje možnost, že skupina je
složena z více skupin podléhajících řešení krize.
Dochází ke zpřesnění transpozice ohledně povinnosti informovat orgány příslušné k řešení
krize významných poboček v tom smyslu, že ČNB tyto orgány informuje jen v případě, je-li
to účelné. Rovněž dochází k prodloužení lhůty k dosažení dohody o odstranění podstatných
překážek způsobilosti k řešení krize ze 4 na 5 měsíců pro případ, že evropská ovládající osoba
neuplatní připomínky k analýze ČNB ohledně podstatných překážek způsobilosti. Zpřesňuje
se transpozice tím, že společné rozhodnutí ohledně odstranění podstatných překážek
způsobilosti musí zohlednit dopad na všechny členské státy, ve kterých dotčená skupina
působí.
K bodu 52 (§ 24a)
Předmětné ustanovení upravuje zrychlený postup odstraňování překážek způsobilosti pro
případ, že člen skupiny neplní požadavek TLAC dle CRR, minimální požadavek nebo vnitřní
minimální požadavek, nebo kombinovanou kapitálovou rezervu řazenou nad minimální
požadavek nebo nad vnitřní minimální požadavek.
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která povedou k odstranění překážky způsobené důvody uvedenými v § 23 odst. 2, a jejich
časového harmonogramu zohledňujícího důvody, které vedly ke vzniku překážky
způsobilosti. Lhůta je v tomto případě dvoutýdenní.
ČNB po obdržení návrhu v souladu s ustanovením odst. 2 informuje o návrhu Evropský orgán
pro bankovnictví a orgány příslušné k řešení krize ovládaných osob a je-li to účelné, orgány
příslušné k řešení krize významných poboček, a usiluje o dosažení dohody o odstranění těchto
překážek, a to rovněž ve lhůtě dvou týdnů ode dne sdělení návrhu.
K bodu 53 (§ 25 odst. 1)
Ustanovení se vztahuje k situaci, kdy je společného rozhodnutí (dohody) podle § 24 odst. 5
nebo nově i podle § 24a odst. 3 dosaženo. ČNB uloží opatření k odstranění překážek
způsobilosti řešení krize, je-li překážka způsobilosti způsobena skutečnostmi uvedenými
v § 23 odst. 2, tedy skutečnostmi spojenými s porušením kombinované kapitálové rezervy.
K bodu 54 (§ 25 odst. 2)
Předmětným ustanovením se ČNB umožňuje, není-li dosaženo společného rozhodnutí,
samostatně rozhodnout o opatřeních k odstranění překážek způsobilosti řešení krize
i v případě, je-li překážka způsobilosti způsobena skutečnostmi uvedenými v § 23 odst. 2.
ČNB je povinna svůj postup odůvodnit a vzít v úvahu stanoviska a výhrady ostatních členů
kolegia.
K bodu 55 (§ 25 odst. 3)
Změna odkazu na § 23 odst. 6 z důvodu přesunutí textu původního textu § 23 odst. 4 a vložení
nových písmen. Nejedná se o věcnou změnu.
K bodům 56 až 60 (§ 26 odst. 1, 3 až 6)
Předmětným ustanovením je transponován čl. 18 BRRD II a upravuje se postup ČNB jako
orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby při odstraňování překážek způsobilosti
k řešení krize, a to s rozlišením možných variant, zda je ovládaná osoba osobou podléhající
řešení krize, či nikoli.
ČNB usiluje o dosažení dohody ohledně cílených a přiměřených opatření, vedoucích
k odstranění překážek způsobilosti řešení krize. Dohoda přitom musí zohlednit možný dopad
navrhovaných opatření na členské státy, ve kterých dotčená skupina působí.
V případě absence dohody po uplynutí čtyřměsíční lhůty ode dne, kdy ČNB obdrží od orgánu
příslušného k řešení krize skupiny návrh evropské ovládající osoby ohledně alternativních
opatření orgánu příslušnému k řešení krize skupiny, ČNB samostatně rozhodne o uložení
opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize. Dochází současně k zavedení
pětiměsíční lhůty k vydání samostatného rozhodnutí ČNB ode dne, kdy orgán příslušný k
řešení krize skupiny sdělí České národní bance analýzu překážek spolu s vlastními návrhy na
jejich odstranění v případě, že evropská ovládající osoba alternativní opatření nenavrhne. Pro
případ, že je překážka způsobilosti způsobena porušením kombinované kapitálové rezervy
(§ 23 odst. 2), je lhůta k dosažení dohody stanovena na dva týdny ode dne navržení opatření
k odstranění překážek způsobilosti a časového harmonogramu k jejich provedení.
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příslušného k řešení krize skupiny a orgánů příslušných k řešení krize ostatních členů dotčené
skupiny podléhající řešení krize. Toto rozhodnutí oznámí ČNB orgánu příslušnému k řešení
krize skupiny.
Rozhodnout o uložení opatření k odstranění překážek řešení krize může ČNB nejen vůči
institucím, ale i finančním institucím a holdingovým osobám, které jsou povinnými osobami
podle ZOPRK.
K bodu 61 (§ 26a)
Úprava zamezuje v souladu s čl. 16a BRRD dvojitému započítávání kmenového kapitálu
tier 1 vůči minimálnímu požadavku nebo vnitřnímu minimálnímu požadavku a kapitálovým
rezervám tvořícím kombinovanou kapitálovou rezervu s tím, že prioritu bude mít minimální
požadavek nebo vnitřní minimální požadavek. K porušení požadavku na výši kapitálových
rezerv by tedy mělo dojít vždy před tím, než dojde k porušení minimálního požadavku nebo
vnitřního minimálního požadavku – např. pokud v důsledku nemožnosti refinancování
závazků způsobilých k minimálnímu požadavku nebo vnitřnímu minimálnímu požadavku
dojde k poklesu kapacity minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku.
Kapitál, který původně sloužil k naplnění kapitálových rezerv, se nově započítá vůči
minimálnímu požadavku nebo vnitřnímu minimálnímu požadavku. Dojde-li výše uvedeným
způsobem k porušení požadavku na výši kapitálových rezerv, může ČNB zakázat povinné
osobě rozdělit poměrnou část zisku obdobně s úpravou v čl. 141 CRD.
Porušuje-li povinná osoba požadavek na výši kapitálových rezerv po dobu delší než 9 měsíců
od oznámení o porušení tohoto požadavku učiněného povinnou osobou nebo od zjištění
porušení Českou národní bankou jiným způsobem než oznámením povinnou osobou, která
požadavek porušuje (tzv. „grace period“), zakáže ČNB povinné osobě rozdělit poměrnou část
zisku vždy. Toto pravidlo se neuplatní v případě, kdy k porušení dojde v důsledku nemožnosti
refinancovat způsobilé závazky z důvodů, které povinná osoba nemůže ovlivnit. ČNB má
však možnost devítiměsíční lhůtu vůbec neaplikovat.
Výpočet nejvyšší částky k možnému rozdělení se provede dle vzorce v příloze 3.
K bodům 62 (§ 27 odst. 1)
Opravuje se odkaz z § 35 na § 37 a doplňuje se výčet předmětu finanční (skupinové) podpory
za účelem zpřesnění transpozice čl. 19 odst. 5 písm. b) BRRD.
K bodu 63 (§ 30 odst. 1)
Zpřesnění transpozice, aby bylo zřejmé, že pokud ČNB jako orgán příslušný k řešení krize
ovládané osoby vyvíjí úsilí k dosažení dohody ohledně podané žádosti o schválení smlouvy
o skupinové podpoře, přihlédne k možným dopadům takového rozhodnutí, včetně fiskálních
následků poskytnutí plnění podle smlouvy o skupinové podpoře v těch členských státech, ve
kterých dotčená skupina působí, což je obsahem čl. 19 odst. 5 písm. b) BRRD.
K bodu 64 (§ 39 odst. 1)
V tomto ustanovení se zpřesňuje transpozice čl. 28 BRRD. Směrnice v tomto případě při
využití pravomoci podle čl. 28 vyžaduje, aby byla splněna podmínka, že opatření včasného
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nedostatků v její činnosti. Na rozdíl od současné úpravy tak dochází k obsahovému posunu,
neboť i pokud by byla opatření podle § 37 implementována, nemusí být nedostatky
odstraněny. Není tak směrodatné, zda byla opatření skutečně implementována, či nikoli,
pravomoc podle § 39 lze ze strany ČNB využít, pokud by důsledek těchto opatření nebyl
dostatečný k nápravě nedostatků. Podmínkou je tedy skutečný dopad těchto opatření, nikoli
jejich formální užití.
K bodu 65 (§ 51 odst. 5)
Legislativně technickou změnou došlo k úpravě odkazů, a tím i zpřesnění transpozice čl. 30
odst. 7 BRRD.
K bodu 66 (§ 56 odst. 1 a 2)
Vzhledem ke změně odpovídajících ustanovení je nutné aktualizovat odkaz na ustanovení,
které stanovuje postup při určení hodnoty odepisovatelného závazku vyplývajícího
z derivátové smlouvy.
K bodům 67 (§ 57 odst. 1)
V tomto ustanovení se zpřesňuje transpozice čl. 36, odst. 10, druhého pododstavce BRRD,
a proto se doplňuje účel tzv. následného ocenění, které je v tomto článku upraveno. Účelem
následného ocenění je zajistit, aby veškeré ztráty spojené s aktivy povinné osoby byly
zaneseny do jejích účetních knih a aby toto ocenění poskytlo informace potřebné k vydání
rozhodnutí o zvýšení hodnoty pohledávek věřitelů nebo o zvýšení hodnoty náhrady.
V ustanovení byl vypuštěn nadbytečný odkaz na § 45 odst. 1.
K bodu 68 (§ 57 odst. 6)
Legislativně technickou úpravou došlo v tomto ustanovení k vložení správného odkazu.
K bodu 69 (nadpis části páté)
Změna nadpisu části páté reflektuje změny v právní úpravě odpisu a konverze, které souvisejí
s převzetím konceptu osob podléhajících řešení krize a skupin podléhajících řešení krize
v souladu se standardem TLAC. Nejvýraznější změnou je úprava mechanismu odpisu
a konverze tak, aby byl zajištěn přenos ztrát z ovládané osoby na osobu podléhající řešení
krize a její rekapitalizace, aniž by na ovládanou osobu bylo uplatněno řešení krize. Pokud
u ovládané osoby nastane situace, kdy již není životaschopná, ČNB je oprávněna uplatnit
odpis a konverzi nejen kapitálových nástrojů, ale rovněž nově vymezené kategorie
vnitroskupinových způsobilých závazků.
K bodu 70 (§ 59 odst. 1)
K odstavci 1
V úvodním ustanovení části o odpisu kapitálových nástrojů je vyjádřen vztah mezi tímto
nástrojem a zvláštními nástroji pro řešení krize (přechod činnosti, překlenovací instituce,
osoba pro správu aktiv, odpis a konverze odepisovatelných závazků). Rozdíl mezi odpisem
kapitálových nástrojů a uplatněním opatření k řešení krize spočívá mimo jiné v tom, že
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podmínky použití tohoto nástroje jsou tedy širší než u zvláštních nástrojů pro řešení krize. Na
druhou stranu, jsou-li podmínky pro řešení krize splněny, potom by podle navrženého
ustanovení odpis nebo konverze kapitálových nástrojů a nově vnitroskupinových způsobilých
závazků měly vždy předcházet použití zvláštních nástrojů pro řešení krize nebo být provedeny
alespoň současně s těmito nástroji. Toto základní pravidlo zohledňuje subsidiární povahu
opatření k řešení krize, neboť ta zpravidla představují závažnější zásah do fungování povinné
osoby než pouhý odpis nebo konverze kapitálových nástrojů a nově vnitroskupinových
způsobilých závazků.
K bodům 71 a 72 (§ 59 odst. 2 až 5)
K odstavci 2
I v případě, že povinná osoba nemá odepisovatelné kapitálové nástroje ani vnitroskupinové
způsobilé závazky, musí snížení položek kmenového kapitálu tier 1 předcházet uplatnění
opatření k řešení krize.
K odstavci 3
Třetí odstavec tohoto ustanovení stanoví podmínku, kdy se lze odchýlit od postupu podle
odstavců 1 a 2 tohoto ustanovení. Konkrétně v případě, kdy použití opatření k řešení krize
neznamená pro věřitele ztrátu ani nedojde ke konverzi jejich pohledávek.
K odstavci 4
Čtvrtý odstavec tohoto ustanovení míří na situace, kdy nástroje odpovídající
vnitroskupinovým způsobilým závazkům drží osoba podléhající řešení krize nepřímo
prostřednictvím jí ovládané osoby, která má sídlo na území České republiky. ČNB v takovém
případě uplatní odpis a konverzi současně na úrovni této ovládající osoby, která však není
osobou podléhající řešení krize.
K odstavci 5
V případě uplatnění odpisu nebo konverze nezávisle na opatření k řešení krize ustanovení
odkazuje na povinné použití zásady NCWO (no creditor worse off) vyjádřené v § 76 písm. e).
Podle této zásady mají být věřitelé a vlastníci nástrojů účasti uspokojeni alespoň v takové
míře, v jaké by byli uspokojeni v řízení podle insolvenčního zákona.
K bodu 74 (§ 62 odst. 1)
Vzhledem k tomu, že ZOPRK používá pojem „opatření“ v různých významech, vymezují se
opatření, která má Česká národní banka vzít do úvahy při posuzování toho, zda je naplněna
domněnka selhání povinné osoby.
K bodu 75 (§ 63 odst. 2)
Legislativně technická úprava pojmu „odepisovatelných kapitálových nástrojů“.
K bodům 76 až 78 (§ 64 odst. 1 a 4)
K odstavci 1
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podmínky pro uplatnění odpisu a konverze, a to na 24 hodin následujících po konzultaci
orgánu příslušného k řešení krize dotčené osoby podléhající řešení krize. Stanovuje se
povinnost konzultace zmíněného orgánu příslušného k řešení krize ještě před oznámením
orgánům uvedeným v písm. a) až c).
K odstavci 4
ČNB spolu s dalšími dotčenými orgány, které byly adresáty oznámení podle odstavce 1,
vyhodnotí, zda by alternativní opatření odvrátilo selhání ovládané osoby. Je-li k dispozici
alternativní opatření na základě posouzení podle tohoto odstavce, není splněna domněnka
podle § 62, že povinná osoba selhává a nelze uplatnit pravomoc k odpisu a konverzi.
K bodu 80 (§ 67 odst. 3)
Třetí odstavec je doplněním odpovídajícím zavedení kategorie vnitroskupinových
způsobilých závazků. V případě konverze vnitroskupinových způsobilých závazků na nástroj
kapitálu tier 1 ovládající osoby, je nutnou podmínkou pro jejich provedení souhlas orgánu
příslušného k řešení krize ovládající osoby povinné osoby.
K bodům 81 a 86 (§ 68 odst. 1, § 71 odst. 1)
Předmětné ustanovení reaguje na možnost uplatnit pravomoc odpisu a konverze rovněž na
vnitroskupinové způsobilé závazky.
K bodu 87 (§ 71 odst. 4)
V ustanovení došlo k opravě chybného odkazu.
K bodům 89 až 91 (§ 72 odst. 1 a 2)
Dochází k terminologickému zpřesnění ustanovení.
K bodu 94 (§ 74b odst. 2)
S ohledem na princip proporcionality se pro povinné osoby, kterým je stanoven minimální
požadavek nebo vnitřní minimální požadavek na úrovni kapitálových požadavků (pilíře 1 a 2),
stanovuje výjimka z povinnosti zahrnout do smluvní dokumentace nástroje řídícího se právem
jiného než členského státu smluvní uznání podle § 74a odst. 1. Takové nástroje nelze zahrnout
pro účely plnění minimálního požadavku a minimálního vnitřního požadavku. Pokud ČNB
upraví tuto výjimku formou opatření obecné povahy, neuplatní se na vydání tohoto opatření
zrychlený postup podle § 223.
K bodům 95 a 96 (§ 75 odst. 1 písm. b) a c))
Ustanovení je přeformulováno tak, aby lépe odpovídalo transponovanému článku 31 BRRD.
K bodu 97 (§ 76 písm. c))
Navrhuje se upravit nahradit odkaz na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU
užitím pojmu „hlavní investiční služba“, který je definován v § 4 zákona
č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
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K bodu 98 (§ 78 odst. 1 písm. b))
Zpřesnění transpozice čl. 32 odst. 1 písm. b). Vymezují se opatření, která má ČNB vzít do
úvahy při rozhodování o tom, zda je možné odvrátit selhání povinné osoby alternativním
opatřením.
K bodům 99 až 105 (§ 81 odst. 2 a 3)
Uplatnění opatření k řešení krize je možné vůči holdingové osobě, pokud jsou splněny
podmínky stanovené v § 78 odst. 1, a dále pokud je holdingová osoba osobou podléhající
řešení krize a uplatnění řešení krize je nezbytné k rezoluci skupiny podléhající řešení krize
jako celku nebo rezoluci instituce, která je členem skupiny podléhající řešení krize.
Opatření k řešení krize na úrovni skupiny podléhající řešení krize se uplatní vůči finanční
holdingové osobě, nikoliv smíšené holdingové osobě. Tím není dotčena možnost stanovení
MPE strategie.
K bodu 106 (§ 81a, § 81b, § 81c)
K § 81a
V souladu s čl. 33a BRRD II je upravena pravomoc ČNB pozastavit povinnost plnění povinné
osoby ze smlouvy (tzv. moratorium) také před vstupem povinné osoby do režimu řešení krize.
Tuto pravomoc může ČNB uplatnit, pokud je instituce v selhání nebo je její selhání
pravděpodobné, není-li okamžitě k dispozici žádné opatření soukromého sektoru, které by
podle ČNB v přiměřené lhůtě selhání dané povinné osoby zabránilo, a považuje-li uplatnění
uvedené pravomoci za nezbytné k zamezení dalšího zhoršování finanční situace povinné
osoby. Účelem uplatnění moratoria je poskytnout ČNB dostatek času ke zjištění, zda je řešení
krize ve veřejném zájmu nebo ke zvolení vhodných opatření k řešení krize či k zajištění
účinného uplatnění jednoho nebo více opatření k řešení krize. Doba trvání moratoria by měla
být co nejkratší, moratorium by mělo trvat po nezbytně nutnou dobu k dosažení jeho účelu
a nesmí zároveň trvat déle než do konce pracovního dne následujícího po dni zveřejnění
rozhodnutí ČNB.
V souladu s čl. 33a odst. 5 BRRD II se stanoví povinnost ČNB při uplatnění moratoria
zohlednit jeho dopad na řádné fungování finančních trhů, jakož i na zásady ochrany práv
věřitelů a rovného zacházení s věřiteli. ČNB zejména zhodnotí dopad moratoria pro případ, že
úpadek povinné osoby by byl následně řešen v insolvenčním řízení.
Ustanovení transponující články 33a odst. 1 a čl. 33a odst. 4 BRRD II zakládá pravomoc
ČNB pozastavit povinnost plnění povinné osoby ze smlouvy, jejíž je povinná osoba stranou,
pokud jsou splněny zde uvedené podmínky. Povinná osoba selhává nebo je pravděpodobné,
že se do stavu selhání dostane, není-li bezprostředně k dispozici opatření soukromého sektoru,
které by tomuto zabránilo. Podmínkou uplatnění předběžného moratoria je jeho nezbytnost
k zabránění dalšímu zhoršení finanční situace povinné osoby a ke zjištění, zda je řešení krize
ve veřejném zájmu, ke zvolení vhodných opatření k řešení krize nebo k zajištění účinného
uplatnění jednoho nebo více nástrojů k řešení krize.
V odst. 3 se stanoví, že dluh, který by jinak dospěl během trvání moratoria, se stane splatným
ihned po skončení moratoria. Ustanovení je analogické ke stávajícímu § 83 odst. 2.
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určeným v souladu se směrnicí 98/26/ES, ústředním bankám a ústředním protistranám. ČNB
posoudí, zda je vhodné rozšířit pozastavení povinnosti plnění na pojištěné pohledávky
z vkladů, a zejména na pojištěné vklady fyzických osob, mikro podniků a malých a středních
podniků.
ČNB neprodleně informuje osoby a orgány uvedené v § 175 odst. 1 před případným přijetím
opatření k řešení krize. ČNB zveřejní rozhodnutí nebo opatření obecné povahy o uplatnění
moratoria na svých internetových stránkách, mimo to se tato skutečnost dále uveřejní podle
§ 176.
K §81b
K odstavci 1
Ustanovení transponující čl. 33a odst. 10 písm. a) BRRD II zakládá pravomoc ČNB po dobu
moratoria podle § 81a pozastavit výkon práva věřitelů povinné osoby na uspokojení ze
zajištění, které bylo poskytnuto povinnou osobou. V takovém případě se použije obdobně
§ 84, který upravuje moratorium v rámci řešení krize.
K odstavci 2
Ustanovení transponující čl. 33a odst. 10 písm. b) BRRD II zahrnuje klíčovou kompetenci pro
účinné řešení krize, neboť zajišťuje, že po vstupu povinné osoby do procesu řešení krize není
možné, aby další smluvní strany ukončily jakýmkoliv způsobem své pozice v uzavřených
finančních smlouvách, a to pouze z toho důvodu, že povinná osoba vstoupila do procesu
řešení krize. ČNB je proto oprávněna ohledně takové finanční smlouvy, jejíž smluvní stranou
je povinná osoba, pozastavit výkon práva druhé 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 právním předpisem (zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, zákonem
o podnikání na kapitálovém trhu a odpovídajícími zahraničními předpisy) a váže se ke
smluvně nebo jinak určené právní skutečnosti (tzv. právo na ukončení). Protistrana nemůže
uplatnit právo na ukončení, pokud trvá plnění povinností, které tvoří podstatu a účel této
smlouvy, včetně platebních povinností a poskytování zajištění. V takovém případě se použije
obdobně § 85, který upravuje moratorium v rámci řešení krize.
K § 81c
V souvislosti s moratoriem je rovněž zavedena povinnost institucí zahrnout do finančních
smluv řídících se právy třetích zemí smluvní uznání, že daná finanční smlouva může podléhat
pravomocem pozastavení plnění závazků.
K odstavci 1
Ustanovení transponující čl. 71a odst. 1 BRRD II reaguje na skutečnost, že požadavky
uvedené v § 81b odst. 2 nejsou přímo aplikovatelné na smlouvy uzavírané podle práva třetí
země. Při neexistenci zákonného rámce přeshraničního uznávání je proto povinná osoba
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podmínky uznávající, že ČNB může pozastavit nebo omezit práva a povinnosti podle § 81a,
81b, 83 - 85 a rovněž uznání toho, že smluvní strany jsou vázány požadavky podle § 168
a § 169.
Tato povinnost zahrnout výše uvedené do příslušných finančních smluv platí v rozsahu,
v jakém daná smlouva spadá do oblasti působnosti odpovídajících ustanovení. Lze proto
uvést, že uvedení smluvní podmínky zahrnující uznání uplatnění předběžného moratoria tak
například nevzniká u smluv s ústředními protistranami nebo provozovateli systémů podle
§ 81a odst. 5 písm. a).
K odstavci 2
Ustanovení transponující čl. 71a odst. 3 BRRD II upravuje, na jaké typy finančních smluv se
vztahuje odstavec 1. Podmínkou je skutečnost, že tyto finanční smlouvy přiznávají právo na
ukončení nebo na uspokojení ze zajištění poskytnutého povinnou osobou podle § 81a, 81b, 83
až 85 nebo § 168, pokud by se finanční smlouvy řídily právem členského státu.
K odstavci 3
V případě, že povinná osoba nesplní povinnost uvedenou v odstavci 1, nemá tato skutečnost
ve vztahu k předmětné finanční smlouvě vliv na uplatnění pravomoci ČNB podle § 81a, 81b,
83 až 85 a § 168.
K bodům 107, 140, 148, 160 a 166 (§ 82a, § 165 písm. b), § 169 odst. 2, § 196 odst. 2,
§ 223 odst. 1)
Z důvodu zpřesnění transpozice čl. 63(1)(j) BRRD se upravuje pravomoc ČNB odložit
splatnost odepisovatelných kapitálových nástrojů a odepisovatelných závazků a z důvodu
systematiky ZOPRK se tato pravomoc přesouvá mezi tzv. doplňkové pravomoci ČNB
(§ 164a). Upravují se příslušné odkazy.
K bodům 108 až 113 (§ 83 odst. 3 až 5)
V souladu s čl. 69 odst. 4 BRRD II se pravomoc pozastavit plnění ze smlouvy podle odst. 1
nevztahuje na povinnost plnění vůči systémům nebo provozovatelům systémů určených
v souladu se směrnicí 98/26/ES, ústředním bankám a ústředním protistranám. Pravomoc
pozastavit plnění ze smlouvy lze však uplatnit na pojištěné pohledávky z vkladů.
V případě, že bylo uplatněno předběžné moratorium podle § 81a, a pokud je následně
uplatněno rovněž jedno nebo více opatření k řešení krize, ČNB vůči povinné osobě
nevykonává svou pravomoc podle § 83 odst. 1.
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V předmětném ustanovení dochází k vymezení ústřední protistrany odkazem na nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech,
ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (nařízení EMIR), a upravuje se
pravomoc ČNB stanovit rozsah pozastavení práva s ohledem na konkrétní okolnosti
jednotlivých případů.
V případě, že byla uplatněna pravomoc ČNB pozastavit výkon práva věřitelů povinné osoby
na uspokojení ze zajištění poskytnutého povinnou osobou podle § 81b odst. 1, a pokud je
následně uplatněno rovněž jedno nebo více opatření k řešení krize, ČNB vůči povinné osobě
nevykonává svou pravomoc podle § 84 odst. 1 (uplatnění pozastavení práva věřitelů na
uspokojení ze zajištění v rámci opatření k řešení krize). Jedná se o transpozici
čl. 33a odst. 11 BRRD II.
K bodu 116 (§ 85 odst. 1)
Legislativně technická úprava s ohledem na zavedení legislativní zkratky v § 81b odst. 2.
K bodu 118 (§ 85a)
V případě, že byla uplatněna pravomoc ČNB pozastavit výkon práva na ukončení závazku
podle § 81b odst. 2, a pokud je následně uplatněno rovněž jedno nebo více opatření k řešení
krize, ČNB vůči povinné osobě nevykonává svou pravomoc podle § 85 odst. 1 (uplatnění
pozastavení práva na ukončení závazku). Jedná se o transpozici čl. 33a odst. 11 BRRD II.
V odstavci 2 se upravuje pravomoc ČNB stanovit rozsah pozastavení práva na ukončení
s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých případů.
K bodu 119 (§ 92 odst. 1)
Zpřesněním transpozice čl. 35 odst. 3 BRRD se staví do popředí zájem na dosažení účelu
řešení krize nad zájmem dodržování povinností vedoucích orgánů plynoucích ze
zakladatelského právního jednání nebo ze zákona (např. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákona o podnikání na
kapitálovém trhu, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
K bodu 120 (§ 93 odst. 1)
Zpřesněním transpozice čl. 35 odst. 3 BRRD se vymezuje, při jakém jednání není zvláštní
správce vázán povinnostmi vedoucího orgánu plynoucími ze zakladatelského právního
jednání nebo ze zákona (např. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, zákona č. 87/1995 Sb., o
spořitelních a úvěrních družstvech, zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích). Činnost zvláštního správce vždy však musí sledovat
účel řešení krize.
K bodu 121 (§ 97 odst. 2)
Legislativně technický úprava, kterou se vkládá poznámka pod čarou s dynamickým odkazem
na nařízení o zneužívání trhu.
K bodu 122 (§ 101)
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dotčeno právo na přiměřenou náhradu náležející za převedené nástroje účasti, právo na
dorovnání stanovené na základě konečného ocenění (tzv. ocenění 3) a že dále nejsou dotčeny
záruky podle § 171 až 173.
K bodům 123 až 126 (§ 105 odst. 2 až 4 a 6)
Doplňuje se transpozice čl. 40 odst. 6 BRRD tím, že se ČNB svěřuje pravomoc iniciovat
převod nástrojů účasti, majetku nebo dluhů za přiměřeného použití pravidel pro přechod
činnosti na soukromého nabyvatele podle ustanovení § 96 (např. ustanovení upravující převod
za odpovídajících tržních podmínek, dodržení zásad transparentnosti, povolení k činnosti
soukromého nabyvatele, napojení soukromého nabyvatele na infrastrukturu finančního trhu)
z překlenovací instituce na třetí osobu.
K bodu 127 (§ 108 odst. 1)
Zpřesněním transpozice čl. 40 odst. 11 BRRD se staví najisto, že větou první § 108 odst. 1
není dotčeno právo na přiměřenou náhradu náležející za převedené nástroje účasti ani právo
na dorovnání stanovené na základě konečného ocenění (tzv. ocenění 3), a dále nejsou dotčeny
záruky podle § 171 až 173.
K bodu 128 (§ 118 odst. 1)
Zpřesněním transpozice čl. 42 odst. 12 BRRD se staví najisto, že větou první § 118 odst. 1
není dotčeno právo na dorovnání stanovené na základě konečného ocenění (tzv. ocenění 3)
a dále nejsou dotčeny záruky podle § 171 až 173.
K bodům 129 až 133 (obecně k oddílu 1 (§ 122 až 125 a § 158)
Cílem předkládaného návrhu je úprava stávajících ustanovení, zejména rozšíření stávajícího
seznamu výjimek z odepisovatelných závazků, podmínek spojených s vyloučením některých
odepisovatelných závazků a podmínek pro poskytnutí příspěvku z Fondu pro řešení krize
v souvislosti s transpozicí BRRD II. Jedná se o dílčí doplnění stávající právní úpravy
základních ustanovení pro odpis a konverzi odepisovatelných závazků a záměrem
předkladatele není komplexnější úprava těchto ustanovení.
Mezi nejdůležitější změny navrhované právní úpravy základních ustanovení o odpisu
a konverzi odepisovatelných závazků patří:
1. Zakotvení nové výjimky z odepisovatelných závazků z důvodu zamezení přenášení ztrát
ovládající osoby podléhající řešení krize na jí ovládanou osobu v jedné skupině podléhající
řešení krize. Úprava stávající výjimky u dluhů v rámci platebních a vypořádacích systémů,
včetně zahraničních systémů, se zbývající dobou do splatnosti kratší než 7 dní, v souvislosti
s výslovným zakotvením dluhů vůči ústředním protistranám do BRRD II (srov. § 122 odst. 1
písm. e)).
2. Stanovení povinnosti ČNB posoudit, zda vyloučení „zbylých“ dluhů vůči ovládaným
osobám v téže skupině, které nespadají do výjimky podle § 122 odst. 1 písm. i), je v souladu
s efektivním uplatněním upřednostňované strategie řešení krize.
3. Změna pasiv jako základu pro stanovení maximální možné výše příspěvku poskytnutého
z Fondu pro řešení krize a splnění podmínky úhrady ztrát a rekapitalizace ze strany akcionářů
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režimu a celkovými závazky včetně kapitálu ve smyslu regulatorního režimu.
K bodu 134 (§ 127 až 137a)
Obecně k oddílu 2
V BRRD II dochází k vyčlenění nové skupiny v rámci odepisovatelných závazků, a to
tzv. způsobilých závazků, tedy závazků způsobilých ke splnění minimálního požadavku nebo
vnitřního minimálního požadavku podle nových harmonizovaných pravidel pro způsobilost
k odpisu a konverzi kapitálu a způsobilých závazků v rámci řešení krize nastavených novelou
směrnice. Tím se minimální požadavek a vnitřní minimální požadavek úpravou podobá
mezinárodnímu standardu TLAC a dochází ke změně v celém oddílu 2 počínaje § 127, kde
jsou novým způsobem upravena stávající základní ustanovení sdělující, které instituce a nově
rozlišované osoby podléhající řešení krize musí splňovat minimální požadavek nebo vnitřní
minimální požadavek vždy, a vůči kterým povinným osobám se vnitřní minimální požadavek
uplatní pouze tehdy, jestliže tak rozhodne ČNB. Kromě změn u dosavadních subjektů
podléhajících minimálnímu požadavku a vnitřnímu minimálnímu požadavku přibývají také po
vzoru standardu TLAC pravidla určování minimálního požadavku pro GSVI a významné
osoby.
K pododdílu 1
K § 127a
Ustanovení obsahuje novou úpravu výpočtu minimálního požadavku a vnitřního minimálního
požadavku, nahrazující dosavadní § 129 ZOPRK. Rovněž je zmíněn způsob určení
minimálního požadavku s odkazem na pododdíl 2 téhož dílu. Minimální požadavek nově
představuje požadovaný poměr součtu kapitálu a odepisovatelných závazků vyjádřený jako
procentní podíl na celkovém objemu rizikové expozice a celkovém objemu expozic povinné
osoby podle CRR. Vnitřní minimální požadavek je pak určován podle pododdílu 3 téhož dílu
a obecný vzorec výpočtu je stejný jako pro minimální požadavek. Návrh nestanoví přesnou
výši minimálního požadavku ani vnitřního minimálního požadavku a ponechává její určení na
vůli ČNB ve vztahu ke každé povinné osobě jednotlivě. ČNB při tom postupuje způsobem
nově upraveným v § 129 až 129d za použití kritérií uvedených v § 127b.
K § 127b
Navrhované ustanovení nahrazuje dosavadní § 133 a rovněž nestanoví přesnou výši
minimálního požadavku ani vnitřního minimálního požadavku, ale ponechává její určení na
ČNB jednotlivě ve vztahu ke každé povinné osobě. Dosavadní demonstrativní výčet kritérií,
k nimž ČNB při určení minimálního požadavku přihlíží, se mění na výčet taxativní, který
reflektuje přístup k řešení krize ve skupině podléhající řešení krize. Zároveň pro situace
uplatnění opatření k řešení krize institucí je kritériem pro určení minimálního požadavku
a vnitřního minimálního požadavku také schopnost úhrady ztrát a dostatečné prostředky
k rekapitalizaci. Nicméně u likvidačního řešení postačí dostatečné prostředky k úhradě ztrát.
Tato kritéria jsou formulována poměrně obecně, takže dávají ČNB značný prostor pro správní
uvážení, které však musí být v rozhodnutí o určení minimálního požadavku a vnitřního
minimálního požadavku přesvědčivě a přezkoumatelně odůvodněno.
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K § 127c
Smyslem úpravy prodeje podřízených způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům je
jejich ochrana při těchto transakcích, a to mimo jiné provedením testu vhodnosti podle § 15h
odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů i v případech, ve kterých podle stávající právní úpravy provedení testu vhodnosti
není povinné (například pokud není podřízený způsobilý závazek investičním nástrojem nebo
pokud nejsou poskytovány investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) a e) zákona o
podnikání na kapitálovém trhu). Proto je zvoleno takové legislativní řešení, které zajistí, že
test vhodnosti bude řádně proveden. Z tohoto důvodu se prodej podřízených způsobilých
nástrojů povoluje pouze osobám, které dané podřízené závazky vydávají (odst. 2 písm. a))
nebo osobám, které jsou oprávněny poskytovat příslušné investiční služby (odst. 2 písm. b)).
Výjimkou je sekundární prodej podřízených způsobilých závazků, který není vykonáván
podnikatelsky (odst. 2 písm. c)). Jiným osobám prodej podřízených způsobilých závazků
neprofesionálním zákazníkům povolen není.
Pro uplatnění ochrany je neprofesionální zákazník povinen sdělit osobě poskytující investiční
službu pravdivé a úplné informace.
K pododdílu 2
K § 128
V § 128 jsou nově v souladu se standardem TLAC specifikována kritéria způsobilosti závazků
vydaných pro plnění minimálního požadavku odkazem na kritéria stanovená v CRR, a to
zvlášť pro GSVI a pro ostatní povinné osoby. Určité výjimky oproti standardu TLAC,
zejména závazky vyplývající z dluhového nástroje s vloženým derivátem, například
strukturovaného dluhopisu, jsou způsobilé pro plnění minimálního požadavku do té míry,
pokud mají fixní výši jistiny splatnou k datu splatnosti, protože fixní výše jistiny je předem
známá v době vydání, její hodnota je stabilní během celého životního cyklu strukturovaného
dluhopisu a lze ji snadno použít pro uplatnění odpisu a konverze kapitálových nástrojů
v rámci řešení krize. Pokud má být skupina závazků vyloučena z odpisu nebo konverze
odepisovatelných závazků, je nutné zajistit pokrytí kapitálem a dalšími způsobilými závazky
se započítáním schopnosti úhrady ztrát a zajištěním dostatečných prostředků k rekapitalizaci.
K § 128a
Návrh doplňuje kritéria způsobilosti závazků ke splnění minimálního požadavku v případě
závazků ovládaných osob ve stejné skupině podléhající řešení krize vůči jejich stávajícím
společníkům mimo tuto skupinu, což je možné pouze za splnění zákonem stanovených
podmínek, zejména splnění požadavků na vnitřní minimální požadavek, a poměru výše těchto
závazků vůči závazkům drženým osobou podléhající řešení krize.
K § 128b
Požadavek TLAC má být plněn převážně podřízenými nástroji, které mají v insolvenci nižší
pořadí než nadřízené závazky, které jsou výslovně vyloučeny z působnosti požadavku TLAC
a k nimž patří např. pojištěné vklady, deriváty a daňové a další závazky podle veřejného
práva. Za účelem splnění minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku
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požadovat podřízení způsobilých dluhových nástrojů. Navrhované ustanovení specifikuje, že
podřízení by mohlo být požadováno v rozsahu potřebném k tomu, aby se usnadnilo uplatnění
odpisu a konverze, zejména existují-li jasné známky toho, že dotčení věřitelé ponesou
v důsledku řešení krize ztráty, které by přesáhly jejich potenciální ztráty v případě insolvence,
a pouze v takové míře, která bude nutná pro pokrytí té části ztrát, která pravděpodobně
přesáhne ztráty v případě insolvence.
V souladu se zásadou proporcionality může být minimální požadavek a vnitřní minimální
požadavek plněn prostřednictvím kapitálu a jiných podřízených závazků v rozsahu, v němž
celková úroveň požadované podřízenosti nepřevyšuje úroveň absorpce ztrát a rekapitalizace
ze strany akcionářů a věřitelů nutnou pro poskytnutí příspěvku z Fondu pro řešení krize nebo
výslednou hodnotu vzorce stanoveného tímto ustanovením, založeného na kapitálových
požadavcích v rámci pilíře 1 a pilíře 2 a požadavku kombinovaných kapitálových rezerv,
podle toho, co je vyšší.
K § 128c
Návrhem ustanovení je upraven požadavek podřízenosti pro GSVI, významné osoby s aktivy
převyšujícími 100 miliard EUR na úrovni skupiny podléhající řešení krize a osoby, u nichž se
považuje za pravděpodobné, že by mohly v případě selhání představovat systémové riziko
a byly ze strany ČNB určeny významnými osobami. Na rozdíl od všech ostatních povinných
osob plní tyto osoby požadavek podřízenosti přímo ze zákona, nikoli přímo z rozhodnutí
ČNB, která má možnost upravovat jeho výši. ČNB má dále možnost požadavek upravit podle
stanovených pravidel, aby nedocházelo k nepřiměřeným dopadům na konkurenceschopnost
dotčených osob podléhajících řešení krize.
K § 128d
Navrhované ustanovení shrnuje skutečnosti, které musí ČNB vzít v úvahu při určování
požadavku podřízenosti u všech povinných osob včetně určování jiné výše požadavku u GSVI
a významných osob. Účelem je optimální nastavení požadavku na podřízenost s ohledem na
konkrétní situaci a obchodní model každé povinné osoby, které je požadavek na podřízenost
určován.
Při zohlednění hloubky trhu posuzuje ČNB např. likvidnost kapitálových nástrojů a
podřízených způsobilých závazků a předpokládaný vliv emise těchto nástrojů a závazků na
jejich cenu. Směrnice i návrh zákona ponechává na uvážení rezoluční autority zvolit konkrétní
technické postupy pro zohlednění hloubky trhu při rozhodování o podřízenosti.
K § 129 a 129a
Navrhovaná ustanovení specifikují podmínky pro určení minimálního požadavku pro osoby
podléhající řešení krize, které jsou členy evropské finanční skupiny, a pro instituce mimo
evropskou finanční skupinu. Minimální požadavek by měl institucím umožňovat, aby
absorbovaly ztráty očekávané při řešení krize a aby se po vyřešení krize rekapitalizovaly.
ČNB musí řádně odůvodnit uloženou úroveň minimálního požadavku na základě zvolené
strategie řešení krize. Jako taková by tato úroveň neměla překročit součet výše ztrát
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rekapitalizace, která umožňuje, aby povinná osoba po vyřešení krize splnila vlastní kapitálové
požadavky nutné pro získání povolení k výkonu činností na základě zvolené strategie řešení
krize. Minimální požadavek má být vyjádřen jako procento z celkové míry rizikové expozice
a z míry pákového poměru a povinné osoby by měly současně plnit úrovně vyplývající z obou
těchto způsobů jeho měření.
K § 129b
ČNB může zvýšit rekapitalizační částku, aby byla zajištěna dostatečná důvěra trhu v danou
osobu podléhající řešení krize po provedení opatření stanovených v plánu řešení krize.
Požadovaná úroveň rezervy pro zajištění (tržní) důvěry má umožnit, aby tuzemská osoba
podléhající řešení krize nadále splňovala podmínky pro povolení k činnosti po náležitou dobu
včetně toho, aby mohla pokrýt náklady na restrukturalizaci svých činností po vyřešení krize
a udržet si dostatečnou důvěru trhu. Tato rezerva je stanovována odkazem na část požadavku
kombinovaných kapitálových rezerv podle směrnice 2013/36/EU. Výši rezervy může ČNB
upravit směrem dolů, pokud je k zajištění dostatečné důvěry trhů dostačující úroveň nižší,
nebo směrem nahoru, pokud je nezbytná úroveň pro zajištění splnění podmínek pro povolení
a udržení dostatečné důvěry trhu vyšší.
K § 129c
Navrhované ustanovení zakotvuje pravidlo, že významné osoby podléhající řešení krize nesmí
mít minimální požadavek nižší než 13,5 % celkového objemu rizikové expozice a 5 %
celkového objemu expozice.
K § 129d
Návrh ustanovení specifikuje, že navýšení kapitálu a způsobilých závazků, které je specifické
pro jednotlivou instituci a jde nad rámec minimální úrovně TLAC, by mohlo být uplatňováno
pouze tehdy, pokud by toto minimum nestačilo na absorpci ztrát a rekapitalizaci GSVI na
základě zvolené strategie řešení krize.
K pododdílu 3 (Vnitřní minimální požadavek)
K § 130
Povinná osoba, které není osobou podléhající řešení krize, musí plnit vnitřní minimální
požadavek prostřednictvím kapitálu a odepisovatelných závazků. Do výpočtu plnění vnitřního
minimálního požadavku lze zahrnout pouze odepisovatelné závazky „vyšší kvality“,
tj. takové, které splňují podmínky uvedené v navrženém ustanovení. Tyto podmínky částečně
kopírují podmínky pro způsobilost odepisovatelných závazků ke splnění minimálního
požadavku.
Na rozdíl od odepisovatelných závazků, které jsou způsobilé pro účely plnění povinnosti
dodržovat minimální požadavek, musí však být věřitelem odepisovatelných závazků
způsobilých k plnění vnitřního minimálního požadavku osoba podléhající řešení krize, která
je zakoupí buď přímo, nebo nepřímo prostřednictvím jí ovládaných osob náležejících do
stejné skupiny podléhající řešení krize. Důvodem je to, že u osoby, která není osobou
podléhající řešení krize, se uplatnění opatření k řešení krize nepředpokládá a v případě jejího
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prostřednictvím odpisu kapitálových nástrojů a následně k její rekapitalizaci skrze konverzi
odepisovatelných závazků, které drží přímo osoba podléhající řešení krize, či jsou osobou
podléhající řešení krize zakoupeny nepřímo prostřednictvím jiných institucí ve stejné skupině
podléhající řešení krize. Odepisovatelné závazky způsobilé k plnění vnitřního minimálního
požadavku mohou být také zakoupeny stávajícími společníky povinné osoby, kteří nejsou
součástí skupiny podléhající řešení krize, ale pouze do té míry, aby výkon pravomoci k odpisu
nebo konverzi neměl vliv na ovládání povinné osoby, která odepisovatelný závazek vydala,
osobou podléhající řešení krize.
K § 130a
Ustanovení vymezuje podmínky, které musí splňovat nástroje kmenového kapitálu tier 1
a odepisovatelné kapitálové nástroje k tomu, aby se mohly považovat za způsobilé nástroje
pro plnění vnitřního minimálního požadavku. Podobně jako v případě odepisovatelných
závazků způsobilých k plnění vnitřního minimálního požadavku lze do výpočtu plnění
vnitřního minimálního požadavku zahrnout pouze takové nástroje kmenového kapitálu tier 1
a odepisovatelné kapitálové nástroje, které jsou nabyty osobami, které nenáležejí do stejné
skupiny podléhající řešení krize, pouze do té míry, aby výkon pravomoci k odpisu nebo
konverzi neměl vliv na ovládání povinné osoby, která nástroj kmenového kapitálu tier 1 nebo
odepisovatelný kapitálový nástroj vydala, osobou podléhající řešení krize.
K § 131
Vnitřní minimální požadavek určí ČNB jako procentní podíl součtu kapitálu a způsobilých
závazků na celkovém objemu rizikové expozice a na celkovém objemu expozic příslušné
povinné osoby. Návrh nestanoví přesnou výši vnitřního minimálního požadavku a ponechává
její určení na vůli orgánu pro řešení krizí ve vztahu ke každé povinné osobě jednotlivě.
Požadavek vyjádřený k celkovému objemu rizikové expozice odpovídá součtu minimálního
(podle čl. 92 odst. 1 písm. c) CRR) a dodatečného (podle čl. 104a směrnice 2013/36/EU)
kapitálového požadavku a částky k rekapitalizaci, která zajistí, že povinná osoba bude po
úhradě svých ztrát plnit oba tyto požadavky. Požadavek vyjádřený k celkovému objemu
expozic odpovídá součtu požadavku na pákový poměr instituce (podle čl. 92 odst. 1 písm. d)
CRR) a částky k rekapitalizaci, která zajistí, že povinná osoba bude po úhradě svých ztrát
plnit tento požadavek. Při určení vnitřního minimálního zohlední ČNB také podmínky pro
poskytnutí příspěvku z Fondu pro řešení krize a uplatnění vládních stabilizačních nástrojů.
Povinné osobě, která je členem evropské finanční skupiny a není osobou podléhající řešení
krize, ČNB určí vnitřní minimální požadavek na individuálním základě. Evropské ovládající
osobě, která není osobou podléhající řešení krize, ČNB určí vnitřní minimální požadavek na
konsolidovaném základě na úrovni evropské finanční skupiny.
K § 131a
Pokud ovládaná osoba a osoba podléhající řešení krize, nebo ovládající osoba, které patří do
stejné skupiny řešení krize, splňují podmínky uvedené v navrženém ustanovení, může ČNB
poskytnout ovládané osobě výjimku z vnitřního minimálního požadavku. Významná je
zejména podmínka, aby ovládaná osoba a osoba podléhající řešení krize, nebo ovládající
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k ovládající osobě je možné za podmínky, že ovládající osoba plní povinnost udržovat kapitál
a odepisovatelné závazky na konsolidovaném základě alespoň ve výši vnitřního minimálního
požadavku.
K § 131b
Ustanovení specifikuje podmínky, při jejichž splnění může ČNB ovládané osobě povolit, aby
vnitřní minimální požadavek plnila zcela nebo zčásti prostřednictvím záruky poskytnuté
osobou podléhající řešení krize. Stejně jako v případě poskytnutí výjimky z vnitřního
minimálního požadavku, musí ovládaná osoba a osoba podléhající řešení krize patřit do stejné
skupiny řešení krize a mít sídlo na území České republiky.
K § 131c
Pokud významná ovládaná osoba, která není osobou podléhající řešení krize, je osobou
ovládanou GSVI se sídlem na území jiného než členského státu, ČNB jí určí vnitřní
minimální požadavek ve výši požadavku podle čl. 92b a 494 CRR, který je případně navýšen
o dodatečný vnitřní minimální požadavek tak, aby byly splněny podmínky, na jejichž základě
se určuje výše vnitřního minimálního požadavku povinné osoby, která není osobou
podléhající řešení krize a zároveň je členem evropské finanční skupiny, nebo evropskou
ovládající osobou.
Obecně k pododdílu 4 (§ 132 až 135)
Nově navrhovaná ustanovení čtvrtého pododdílu stanoví postup, kterým se určuje minimální
požadavek nebo vnitřní minimální požadavek na skupinu podléhající řešení krize. Za
stanovení úrovně tohoto požadavku odpovídají orgán příslušný k řešení krize osoby
podléhající řešení krize, orgán příslušný k řešení krize na úrovni skupiny (orgán příslušný
k řešení krize nejvyššího mateřského podniku) a orgány příslušné k řešení krize ostatních
členů skupiny podléhající řešení krize. Případné urovnání sporů mezi orgány příslušnými
k řešení krize v přeshraničních situacích podléhá pravomocím Evropského orgánu pro
bankovnictví (EBA) na základě článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví. Návrh ustanovení § 132
vymezuje působnost pravomoci ČNB určovat minimální požadavek, § 132a upravuje postup
pro případ, kdy je třeba kvůli určení minimálního požadavku osobě podléhající řešení krize,
která je členem evropské finanční skupiny, dosáhnout dohody ČNB s dalšími orgány
příslušnými k řešení krize v rámci jedné evropské finanční skupiny. Ustanovení § 132b
upravuje postup ČNB ve spolupráci s dotčenými orgány příslušnými k řešení krize pro
vypočtení dodatečných minimálních požadavků a pravidla pro harmonizaci minimálních
požadavků u GSVI.
K § 133
Postup při určování vnitřního minimálního požadavku ovládaným osobám, které jsou členy
evropské finanční skupiny a nejsou osobami podléhajícími řešení krize, obecně kopíruje
postup pro určení minimálního požadavku s rozdílem, že ČNB může po dohodě s dotčenými
orgány příslušnými k řešení krize osobě podléhající řešení krize při problému s dosažením
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prostřednictvím nástrojů nabytých osobou, která není členem skupiny podléhající řešení krize.
K § 134
Návrh ustanovení vyjmenovává situace, ve kterých ČNB vydá rozhodnutí o určení
minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku, a to v souvislosti s přípravou
nebo aktualizací plánu řešení krize. Toto rozhodnutí podléhá pravidelnému přezkumu
a případným revizím v případě podstatných změn okolností.
K § 135
Dochází k přesunu ustanovení z § 136 upravujícího oceňování derivátových závazků
z důvodu výrazné změny struktury ustanovení navrhovanou novelizací.
K pododdílu 5 (Podávání zpráv a informační povinnost)
K § 136
Povinná osoba, u které plán řešení krize nestanoví, že její selhání bude řešeno likvidací nebo
postupem podle insolvenčního zákona, má povinnost podávat ČNB informace pro účely
dohledu, zda plní minimální požadavek, nebo vnitřní minimální požadavek.
Ustanovení ukládá pak takové povinné osobě povinnost podávat nejméně jednou za 6 měsíců
informace o výši jejího kapitálu a odepisovatelných závazků způsobilých pro plnění
minimálního požadavku, nebo vnitřního minimálního požadavku, a to vyjádřenou jak
v absolutních částkách, tak i jako procentní podíl na celkovém objemu rizikové expozice
a celkovém objemu expozic. Nejméně jednou ročně potom musí povinná osoba podávat
informace o výši svých jiných odepisovatelných závazků. U všech reportovaných položek
musí povinná osoba současně uvést jejich složení včetně profilu splatnosti, pořadí v řízení
podle insolvenčního zákona a zda se řídí právem jiného než členského státu a případně, zda
jsou splněny příslušné požadavky na obsah smluvní dokumentace. Uvedené frekvence
podávání zpráv nebrání ČNB vyžadovat častější podávání informací.
Výjimku z povinnosti podávání zpráv má povinná osoba, která ke dni vzniku povinnosti podat
informaci udržuje kapitál a způsobilé závazky ve výši alespoň 150 % minimálního požadavku
nebo vnitřního minimálního požadavku.
K § 136a
Povinná osoba, u které plán řešení krize nestanoví, že její selhání bude řešeno likvidací nebo
postupem podle insolvenčního zákona, a musí tak plnit minimální požadavek nebo vnitřní
minimální požadavek, má povinnost nejméně jednou ročně zveřejňovat způsobem
umožňujícím dálkový přístup informace o výši jejího kapitálu a odepisovatelných závazků
způsobilých pro plnění minimálního požadavku, nebo vnitřního minimálního požadavku
včetně jejich profilu splatnosti a pořadí v řízení podle insolvenčního zákona a dále výši
minimálního požadavku, nebo vnitřního minimálního požadavku vyjádřenou jako procentní
podíl na celkovém objemu rizikové expozice a celkovém objemu expozic.
V případě provedení opatření k řešení krize nebo odpisu či konverze se požadavky na
zveřejnění informací použijí až po uplynutí lhůty pro splnění minimálního požadavku nebo
vnitřního minimálního požadavku, kterou stanoví ČNB.
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K § 136b
Ustanovení ukládá povinnost ČNB informovat Evropský orgán pro bankovnictví
o minimálním požadavku nebo vnitřním minimálním požadavku, který určila pro jednotlivé
povinné osoby.
K pododdílu 6 (Porušení minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku)
K § 137
V návrhu ustanovení jsou uvedeny pravomoci, které má k dispozici ČNB v případě
nedodržení minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku. Jelikož porušení
tohoto požadavku by mohlo představovat překážku pro způsobilost instituce nebo skupiny
k řešení krize, zavádí se za účelem rozšíření palety dostupných pravomocí pro co nejúčinnější
odstranění těchto překážek rovněž nové pravomoci, a to např. pravomoc uložit povinnost
udržovat kapitál nad rámec požadavku podle čl. 92 CRR.
K pododdílu 7 (Přechodná období k minimálnímu požadavku a vnitřnímu minimálnímu
požadavku)
K § 137a
V souladu s čl. 45m BRRD II se v předmětném ustanovení upravují přechodná období pro
splnění minimálního požadavku, vnitřního minimálního požadavku a požadavku na
podřízenost.
Obecně k oddílu 5
Pro usnadnění procesu použití odepisovatelných závazků v případě řešení krize se v článku 55
BRRD II stanovuje požadavek na zahrnutí smluvního uznání účinků odpisu nebo konverze
odepisovatelných závazků do smluv nebo závazků, které se řídí právními předpisy třetích
zemí. Tato smluvní ujednání mohou představovat funkční řešení případů přeshraničního
řešení krizí, a to do té doby, než dojde k vypracování předpisového rámce v unijním právu či
pobídek k volbě smluvního práva členského státu nebo dokud nedojde k přijetí zákonného
rámce uznávání ve všech jurisdikcích třetích zemí. I přes výše uvedené by nicméně měla
smluvní ujednání o uznávání posílit informovanost věřitelů ohledně tohoto procesu.
K bodu 135 (§ 148 odst. 2)
S ohledem na princip proporcionality se pro povinné osoby, kterým je stanoven minimální
požadavek nebo vnitřní minimální požadavek na úrovni kapitálových požadavků (pilíře 1 a 2),
stanovuje výjimka z povinnosti zahrnout do smluvní dokumentace odepisovatelného závazku
řídícího se právem jiného než členského státu smluvní uznání podle odstavce 1. Takové
závazky však nemohou být zahrnuty pro účely plnění minimálního požadavku a vnitřního
minimálního požadavku.
K bodu 136 (§ 149a)
K odstavci 1
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okolností může být fakticky nebo právně neuskutečnitelné zahrnout podmínku smluvního
uznání do smluv, které se řídí právem třetí země, pokud dotčený subjekt nemůže individuálně
měnit smluvní podmínky na základě své vůle, neboť tyto jsou stanoveny mezinárodními
protokoly nebo jsou založeny na mezinárodně dohodnutých standardních podmínkách nebo
je-li závazek, který by podléhal smluvnímu uznání, podmíněný porušením smlouvy nebo
vyplývá ze záruk, protizáruk či jiných nástrojů používaných v rámci operací financování
obchodu. Pokud však druhá smluvní strana odmítne souhlasit s tím, aby byla vázána
smluvním uznáním, nemělo by to samo o sobě být považováno za důvod neproveditelnosti.
Za těchto okolností je povinná osoba povinna oznámit nemožnost zahrnutí požadavku
smluvního uznání do smlouvy podle § 148 odst. 1 ČNB, a to včetně kategorie předmětného
závazku a důvodu neproveditelnosti zahrnutí smluvního uznání. Okamžikem oznámení se
povinnost podle § 148 odst. 1 pozastavuje. Povinná osoba rovněž ČNB bez zbytečného
odkladu poskytne veškeré informace k posouzení toho, jaký dopad má toto oznámení na
způsobilost povinné osoby k řešení krize. Výjimka se však nevztahuje na podřízené závazky
a dluhové nástroje.
K odstavci 2
Pokud ČNB dojde ke zjištění, že zahrnutí podmínky smluvního uznání v souladu
s § 148 odst. 1 je právně a fakticky proveditelné, v přiměřené lhůtě po oznámení podle
odstavce 1 povinné osobě uloží, aby smluvní dokumentaci o podmínku smluvního uznání
doplnila. ČNB může rovněž po povinné osobě požadovat, aby změnila své postupy týkající se
uplatňování výjimek z požadavku zahrnutí smluvního uznání dle § 148. Jedná se o transpozici
čl. 55 odst. 2, třetí pododstavec BRRD II.
K odstavci 3
Ustanovení transponující čl. 55 odst. 7 BRRD II zakotvuje pravomoc ČNB upřesnit kategorii
závazků, u nichž může povinná osoba dospět ke zjištění, že splnění požadavku podle
§ 148 odst. 1 není proveditelné. V tomto ohledu Evropský orgán pro bankovnictví vypracuje
návrhy regulačních technických norem, které schválí Evropská komise, a kterými budou
přesněji vymezeny případy neproveditelnosti, přičemž ČNB upřesnění kategorie závazku
s ohledem na tyto technické normy.
K odstavci 4
Ustanovení transponující čl. 55 odst. 4 BRRD II stanovuje, že pokud ČNB v rámci posouzení
způsobilosti k řešení krize povinné osoby zjistí, že skupina odepisovatelných závazků je
tvořena v souhrnu více než 10 % závazky, které nezahrnují smluvní podmínku podle
§ 148 odst. 1 anebo které jsou vyloučeny z uplatnění pravomoci k odpisu nebo konverzi podle
§ 122 nebo § 123, okamžitě vyhodnotí dopad této skutečnosti na způsobilost povinné osoby
k řešení krize, a to včetně dopadu na způsobilost k řešení krize vyplývajícího z rizika porušení
zásady, že věřitelé a vlastníci nástrojů budou uspokojení alespoň do té míry, v jaké by byli
uspokojeni v řízení podle insolvenčního zákona.
K odstavci 5
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ČNB dojde na základě posouzení podle předchozího odstavce ke zjištění, že závazky, které
nezahrnují požadavek smluvního uznání podle § 148 odst. 1, tvoří podstatnou překážku
způsobilosti k řešení krize, uplatní pravomoc podle § 23 a zahájí řízení o opatřeních
k odstranění překážek.
K odstavci 6
Ustanovení transponuje čl. 55 odst. 2, pododstavec sedmý BRRD II, přičemž platí, že
závazky, které nezahrnují smluvní podmínku podle § 148 odst. 1 nebo na něž se tato
podmínka v souladu s tímto ustanovením nevztahuje, se nezapočítávají do minimálního
požadavku a vnitřního minimálního požadavku.
K bodu 137 (§ 152)
Zpřesňuje se transpozice čl. 52 odst. 7 BRRD doplněním o lhůtu k posouzení plánu
reorganizace podnikatelské činnosti.
K bodu 138 (§ 164)
Z ustanovení byl vypuštěn nadbytečný termín „oficiální trh“, tento je součástí regulovaného
trhu.
K bodu 139 (§ 164a)
Ustanovení upravuje pravomoc ČNB odložit splatnost odepisovatelných kapitálových
nástrojů a odepisovatelných závazků včetně sjednaného úroku a pravomoc upravit výši úroku
sjednaného v souvislosti s odepisovatelnými kapitálovými nástroji a odepisovatelnými
závazky v souladu s čl. 63(1)(j) BRRD. Ustanovení tedy nahrazuje stávající pravomoc
upravenou v § 82a, přičemž její úpravu koriguje tak, aby odpovídala omezením vycházejícím
z implementovaného čl. 63(1) BRRD.
Tato pravomoc bude moci být uplatněna vždy pouze v souvislosti s některým z 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, přičemž není stanoveno pořadí použití této pravomoci
a souvisejícího opatření.
S ohledem na přesunutí ustanovení se upravují příslušné odkazy
K bodu 141 (§ 166 odst. 3)
Doplňuje se transpozice čl. 65 odst. 2 BRRD za účelem zajištění pokračování služeb
souvisejícím s provozováním obchodního závodu nebo jeho části, který byl převeden
opatřením k řešení krize na nabyvatele.
K bodu 142 (§ 166 odst. 4)
V ustanovení došlo k opravě chybného odkazu.
K bodu 143 (§ 167)
V ustanovení došlo k opravě chybného odkazu.
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K bodům 144 až 148 (§ 168 a 169)
Záměrem předmětných ustanovení je nepřiznat účinek případným zákonným normám
(vyplývajícím zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 190/2004
Sb., o dluhopisech, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a odpovídajících
zahraničních předpisů) i smluvním ujednáním, která by uplatnění pravomoci moratoria podle
§ 81a a 81b považovala za okolnost zakládající právo na ukončení závazku, či realizaci práva
na finanční zajištění (nebo obdobného práva, např. práva na smluvní jistotu, práva na
poskytnutí dodatečného zajištění atd.). Současně se zpřesňuje transpozice čl. 168 BRRD, když
se nepřihlíží nejen ke smluvním ujednáním, ale i k zákonným normám.
K bodu 149 (§ 171 odst. 4)
Technická úprava. Ustanovení se vztahuje k podmínkám zániku zajištění pohledávky a nikoli
k zániku pohledávky jako takové.
K bodu 150 (§ 171 odst. 7)
Odkaz na odstavce daného ustanovení se upravuje tak, aby ČNB nemusela brát ohled na
žádná omezení částečných přechodů stanovená v § 171, rozhoduje-li z důvodu nutnosti
zachování dostupnosti krytých pohledávek z vkladů o částečných přechodech podle
odstavce 7.
K bodu 151 (§ 172)
V ustanovení je upraven odkaz v souvislosti s novelizací zákona upravujícího platební styk.
K bodu 152 (§ 176)
V ustanovení je upraven chybný odkaz.
K bodu 154 (§ 180 odst. 3 písm. i))
Ustanovení transponující čl. 88 odst. 1 písm. i) BRRD II reaguje na změnu v úpravě
minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku.
K bodům 155 až 157 (§ 183)
Předmětným ustanovením se transponuje čl. 89 BRRD II a upravují se podmínky zřízení
evropského kolegia k řešení krize. Evropské kolegium k řešení krize je zřizováno tehdy,
pokud alespoň dva dceřiné podniky nebo významné pobočky mateřského podniku se sídlem
ve třetím státě mají sídlo ve dvou členských státech EU. Činnost evropského kolegia pak
v zásadě odpovídá činnosti kolegia k řešení krize.
Při stanovení minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku zohledňují
členové evropského kolegia případnou globální strategii řešení krize.
V případě, že podle globální strategie, se kterou souhlasí členové evropského kolegia, není
ovládaná osoba nebo evropská ovládající osoba a jí ovládané osoby, osobou podléhající řešení
krize, splní tato osoba vnitřní minimální požadavek tím, že svému konečnému mateřskému
podniku se sídlem v třetí zemi nebo jím ovládaným osobám se sídlem ve stejné třetí zemi
vydá kapitálové nástroje a způsobilé závazky. Osobám ovládaným konečným mateřským
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kapitálové nástroje a způsobilé závazky ke splnění vnitřního minimálního požadavku za
podmínek stanovených v § 130 odst. 1 a § 130a písm. b), jako kdyby tyto ovládané osoby
nebyly součástí stejné skupiny.
Nově je také upřesněno, kdy bude ČNB evropskému kolegiu, pokud bude ustaveno,
předsedat.
K bodům 158 a 159 (§ 188 a 189)
Předmětná ustanovení se revidují tak, aby upravovala postup ČNB pro případ skupinového
řešení krize, není-li dosaženo společného rozhodnutí ohledně postupu pro skupinové řešení
krize. V souladu s čl. 92 odst. 5 BRRD je doplněna možnost ČNB uzavřít dohodu jen
s orgány příslušnými k řešení krize, které s dohodou souhlasí, není-li dosaženo dohody mezi
všemi dotčenými orgány příslušnými k řešení krize. Pokud není dohody dosaženo, může ČNB
přijmout samostatné opatření vůči povinným osobám se sídlem na území České republiky.
K bodu 161 (§ 197)
Předmětným ustanovením se zpřesňuje transpozice čl. 96 odst. 3 BRRD. I v případě uplatnění
opatření k řešení krize vůči pobočce z jiného než členského státu EU jsou dodržovány zásady,
účel a podmínky řešení krize podle § 77 až 80.
K bodu 162 (§ 214)
Použití platebních příslibů je v souladu s čl. 103 odst. 2 BRRD omezeno výlučně na způsoby
využití uvedené v § 212 odst. 1.
K bodu 163 (§ 221)
Ustanovení upřesňuje formu spoluúčasti Fondu pojištění vkladů tím, že stanoví povinnost
úhrady v peněžních prostředcích tak, jak vyžaduje čl. 109 odst. 3 BRRD.
K bodům 164 a 165 (§ 222 a 223)
Ustanovení je nutné doplnit o rozhodnutí ohledně tzv. předrezolučního moratoria, které je
upraveno na základě transpozice článku 33a BRRD II. I v případě výše uvedených rozhodnutí
je třeba se odchýlit od běžného správního řízení, jelikož efektivnost uplatnění nástroje
moratoria bude vyžadovat vydávání rozhodnutí v krátkém čase a zajistit jejich vykonatelnost
okamžikem oznámení rozhodnutí adresátům. Jelikož moratorium může být uplatněno na
druhově shodná práva a povinnosti mnoha osob, může ČNB nařídit moratorium opatřením
obecné povahy.
K bodům 167 a 168 (§ 224 odst. 2 a § 227 odst. 2)
Ustanovení reaguje na novou úpravu minimálních požadavků, kdy bylo nutné rovněž doplnit
odpovídající odkazy k jednotlivým ustanovením. Úprava reflektuje novou úpravu přijímání
rozhodnutí vztahující se k minimálnímu požadavku podle § 127 a vnitřnímu minimálnímu
požadavku podle § 128a.
K bodu 169 (§ 231)
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týká zákazu výkonu funkce vůči fyzické osobě, která se dopustila protiprávního jednání.
K bodům 170 až 184 (obecně k přestupkům v části jedenácté)
Cílem předkládaného návrhu je doplnění stávajících ustanovení, případně zakotvení nových
skutkových podstat v souvislosti s transpozicí BRRD II. Jedná se tedy o dílčí doplnění
stávající právní úpravy přestupků a záměrem předkladatele není komplexnější úprava těchto
ustanovení.
Mezi nejdůležitější změny navrhované právní úpravy přestupků patří:
1) Zakotvení nových skutkových podstat v souvislosti s uložením nových povinností
povinným osobám souvisejících s porušením minimálního požadavku a vnitřního
minimálního požadavku v § 237a a požadavku na podřízenost v § 237b.
2) Zakotvení skutkových podstat prodávajících podřízeného způsobilého závazku
neprofesionálnímu zákazníkovi v § 233 odst. 1 písm. b), § 235 odst. 1 písm. b) a odst. 8 a §
237 odst. 1 písm. n).
3) Úprava stávajících skutkových podstat souvisejících s odstraněním překážek způsobilosti
instituce k řešení krize v § 237 odst. 2 písm. i), j) a k).
Předkladatel vycházel ze stávající právní úpravy správních trestů za spáchání přestupků, jimiž
jsou pokuty. Nebyl totiž identifikován jiný nástroj, který by byl k dosažení daného cíle stejně
vhodný nebo vhodnější (efektivita) a který by současně představoval méně intenzivní zásah
do právního postavení adresáta veřejné správy (subsidiarita). Na druhou stranu se však
nejedná o jednání natolik společensky škodlivé, aby vyžadovalo formulovat v tomto směru
skutkovou podstatu v rámci norem trestního práva.
Novela vychází ze stávající právní úpravy horní hranice pokut a její výši za shodné přestupky
nezvedá. Horní hranice pokut jsou ve stávající právní úpravě velmi vysoké a mohou
dosahovat až výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého danou osobou za bezprostředně
předcházející účetní období nebo 137 mil. Kč (transpozice čl. 111 odst. 2 písm. d) a e)
BRRD). Při rozhodování o uložení výše pokuty v konkrétním případě má tak klíčovou roli
správní uvážení ČNB. Především je třeba zvážit konkrétní závažnost porušení povinnosti
a přihlédnout k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem (srov. kritéria stanovená jednotně pro
celý český právní řád vyplývající ze zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, zejména § 37 a násl.). Dále pak je ČNB povinna v souladu s principem
proporcionality přihlédnout k ekonomické síle a finanční situaci daného subjektu a zohlednit
požadavky vyplývající z ustálené judikatury, které jednoznačně vedou k závěru, že výše
pokuty nesmí být likvidační. Na druhou stranu však musí maximální výše pokuty odrazovat
subjekty od protiprávního jednání.
K bodům 170 až 172 (§ 233 odst. 1 písm. b), § 233 odst. 8 písm. b), § 235 odst. 1 písm. b))
V § 233 odst. 1 písm. b) je upravena nová skutková podstata přestupku fyzické osoby
z neoprávněného prodeje podřízených způsobilých závazků neprofesionálnímu zákazníkovi,
která postihuje prodávající osoby bez oprávnění prodávat tyto závazky podle § 127c odst. 2.
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s úpravami v § 233 odst. 1 písm. b) jsou upraveny odkazy na tato ustanovení v odst. 8, pokud
jde o horní hranici pokut za spáchání těchto přestupků.
Analogicky k úpravě v § 233 je tentýž přestupek zakotven v § 235 odst. 1 písm. b) pro
právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
K bodům 173 a 174 (§ 235 odst. 8 a 9)
V § 235 odst. 8) je upravena nová skutková podstata přestupku právnické osoby nebo
podnikající fyzické osoby z prodeje podřízených způsobilých závazků neprofesionálnímu
zákazníkovi, která postihuje osoby oprávněné k prodeji podřízených způsobilých závazků
neprofesionálnímu zákazníkovi podle § 127c odst. 2, které poruší povinnosti v souvislosti
s prodejem těchto závazků podle § 127c odst. 3 (např. nesplní povinnost provést vyhodnocení
podle § 15h odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb. nebo nesplní povinnost poskytnout prohlášení
o vhodnosti podle § 15e odst. 3 téhož zákona). Za porušení těchto povinností může být
uložena pokuta až do výše 20 mil. Kč. V souvislosti s vložením nového odst. 8 je dosavadní
odst. 8 přečíslován na odst. 9, a jsou do něj promítnuty odkazy na ustanovení v odst. 8, pokud
jde o horní hranici pokut za spáchání těchto přestupků.
Obecně k bodům 175 až 184 (§ 237)
Úprava reflektuje změnu v povinnosti dodržovat kapitál a způsobilé závazky alespoň ve výši
minimálního požadavku podle § 127 a vnitřního minimálního požadavku podle § 128a
provedené předkládanou novelou. Úprava přestupků povinných osob souvisejících
s porušením této povinnosti se vyčleňuje do nového ustanovení § 237a.
K bodu 175 (§ 237 odst. 1 písm. a))
Do § 237 odst. 1 písm. a) se přidává nová skutková podstata přestupku z nesplnění
oznamovací povinnosti týkající se povinné osoby v souvislosti s neoznámením skutečností
podle § 26a odst. 1 ČNB. V souvislosti s úpravami v odst. 1 písm. a) jsou upraveny odkazy na
toto ustanovení v odst. 6, pokud jde o horní hranici pokut za spáchání těchto přestupků.
K bodu 176 (§ 237 odst. 1 písm. b))
Do § 237 odst. 1 písm. b) se přidává nová skutková podstata přestupku z nesplnění
uveřejňovací povinnosti týkající se povinné osoby v souvislosti s § 136a. Výše sankce je
navrhována dle stávající úpravy v odstavci 6 s ohledem na obdobnou společenskou škodlivost
nově upraveného přestupku a již stávajících přestupků upravených v odstavci 1.
K bodům 177 a 178 (§ 237 odst. 1 písm. o))
§ 237 odst. 1 písm. o) se zrušuje z důvodu proporcionality, resp. je nahrazen přestupkem
povinné osoby z prodeje podřízených způsobilých závazků neprofesionálnímu zákazníkovi,
pokud poruší povinnosti v souvislosti s prodejem těchto závazků podle § 127c odst. 3. Odkaz
v odst. 6 upravujícím horní hranici pokut za spáchání tohoto přestupku se nemění, pokuta tedy
zůstává stejná a vztahuje se i k této nové skutkové podstatě.
K bodům 179 až 181 (§ 237 odst. 2 písm. i) - m))
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povinností vyplývajících z § 23 upravujícího odstranění překážek způsobilosti instituce
k řešení krize se z důvodu zajištění vymahatelnosti stávajících povinností podle § 23 odst. 1,
4, 5 a 7, a doplnění nové povinnosti do § 23 odst. 2 doplňují nové skutkové podstaty
postihující nesplnění povinnosti instituce navrhnout ČNB opatření k odstranění překážek
způsobilosti podle § 23 odst. 1, nesplnění povinnosti navrhnout ve stanovené lhůtě opatření,
která povedou ke splnění minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku
a kombinované kapitálové rezervy a časový harmonogram pro jejich uplatnění podle § 23
odst. 2, a neuplatnění opatření uložená ČNB podle § 23 odst. 4.
V § 237 odst. 2 jsou v souvislosti s úpravami § 23 odst. 5 a 7 upraveny také odkazy na tyto
odstavce, a souhrnně jsou změny v § 237 odst. 2 promítnuty do odstavce 6, pokud jde o horní
hranici pokut za spáchání těchto přestupků.
K bodu 182 (§ 237 odst. 2 písm. o))
Skutková podstata přestupku, kdy instituce neudržuje kapitál a odepisovatelné závazky ve
výši odpovídající minimálnímu požadavku podle § 127 odst. 1 je z důvodu přesunu souhrnné
úpravy přestupků povinných osob souvisejících s porušením minimálního požadavku
a vnitřního minimálního požadavku do nového ustanovení § 237a zrušena.
K bodu 183 (§ 237 odst. 5 písm. e))
V § 237 odst. 5 písm. e) je upravena nová skutková podstata přestupku evropské ovládající
osoby se sídlem v České republice z nesplnění povinnosti navrhnout ČNB opatření zajišťující
splnění minimálního požadavku, vnitřního minimálního požadavku nebo kombinované
kapitálové rezervy podle nového § 24a odst. 2 doplňujícího úpravu odstraňování překážek
způsobilosti evropské finanční skupiny k řešení krize, obdobně k § 23 odst. 2. Za porušení
této povinnosti jí může být uložena pokuta podle § 237 odst. 6.
K bodu 184 (§ 237 odst. 6)
Dochází k legislativně-technické úpravě sloužící k vyloučení možných sporných výkladů
daného ustanovení.
K bodu 185 (§ 237a a § 237b)
Skutkové podstaty přestupků souvisejících s porušením povinnosti dodržovat kapitál
a způsobilé závazky alespoň ve výši minimálního požadavku a s porušením povinnosti plnit
minimální požadavek na podřízenost jsou vyčleněny do samostatného ustanovení. Přestupky
týkající se minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku jsou upraveny
v návaznosti na úpravu povinnosti dodržovat kapitál a způsobilé závazky alespoň ve výši
minimálního požadavku a vnitřního minimálního požadavku v § 127 a násl., kdy minimální
požadavek na kapitál jsou povinny plnit pouze ty povinné osoby, které jsou osobami
podléhající řešení krize, zatímco ostatní instituce a jiné povinné osoby, o kterých tak rozhodne
ČNB, plní vnitřní minimální požadavek. Zavádí se i přestupek k porušení požadavku na
podřízenost, jehož subjektem může být pouze osoba podléhající řešení krize.
Sankce, které mohou být uloženy za spáchaný přestupek, jsou totožné se sankcemi, které bylo
možné uložit za spáchání přestupku v souvislosti s porušením povinnosti dodržovat kapitál
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předkládanou novelou.
K bodu 186 (§ 241)
Navrhuje se, aby příjmem Fondu pro řešení krize byly veškeré příjmy z pokut za přestupky
podle ZOPRK, které vybírá a vymáhá celní úřad.
K bodu 187 (§ 244)
Mezi osoby, které mají povinnost zachovávat mlčenlivost, se v návaznosti na novou
pravomoc včasného zásahu podle § 5 odst. 6 zahrnují rovněž potenciální nabyvatelé, kteří byli
institucí osloveni, a kteří se tak mohli seznámit s informacemi, jejichž zveřejnění by mohlo
poškodit instituci a zmařit účel řešení krize.
K bodu 188 (§ 250)
Předmětným ustanovením se staví najisto, že při výkonu pravomoci nebo konverze, kdy může
dojít nejprve k úplnému odpisu kapitálu a teprve následně k rekapitalizaci povinné osoby
nemusí být dodrženy požadavky na kapitál podle zákona o obchodních korporacích.
K bodům 189 a 190 (Příloha 1 a 2)
Změny v příloze 1 a 2 jsou prováděny v důsledku vymezení kategorie způsobilých závazků.
K bodu 191 (Příloha 3 a 4)
V příloze 3 se v souladu s čl. 16a BRRD II určuje vzorec pro výpočet nejvyšší částky
k možnému rozdělení podle § 26a odst. 6 a v příloze 4 vzorec pro výpočet požadavku na
podřízenost v souladu s čl. 45b odst. 7 BRRD II.
K čl. II (Přechodná ustanovení)
Povinnost doplnit smluvní dokumentaci finanční smlouvy řídící se právem třetí země o
smluvní uznání pravomoci ČNB podle § 81c nepůsobí retroaktivně a uplatní se pouze na nově
uzavřené smlouvy nebo smlouvy, jejichž obsah byl měněn podstatným způsobem.
Z důvodu právní jistoty se omezení související s prodejem podřízených způsobilých závazků
neprofesionálním zákazníkům neuplatní na prodeje těchto nástrojů vydaných před
28. prosincem 2020.
Přechodná ustanovení stanovují lhůty pro plnění minimálního požadavku a vnitřního
minimálního požadavku a s nimi spojených náležitostí. ČNB stanoví povinné osobě vhodné
přechodné období pro splnění minimálního požadavku včetně dalších požadavků na
podřízenost podle § 128c a § 129c, nebo vnitřního minimálního požadavku, a to nejpozději do
31. prosince 2023, pokud ovšem na základě modelu financování a dalších charakteristik
povinné osoby nerozhodne o prodloužení přechodného období. ČNB však v každém případě
musí stanovit mezitímní cílovou úroveň pro splnění minimálního požadavku včetně dalších
požadavků na podřízenost, nebo vnitřního minimálního požadavku, které musí povinná osoba
splnit do 1. ledna 2022, a dále v rámci přechodného období také sdělovat povinné osobě
požadavek pro každé období 1 roku s cílem usnadnit postupné navyšování její schopnosti
absorbovat ztráty a schopnosti rekapitalizace.
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a 5 % celkového objemu expozic u systémově významných osob podléhajících řešení krize,
které jsou buď součástí skupiny podléhající řešení krize, jejíž celková aktiva převyšují 100
miliard EUR, nebo na něž se tyto požadavky uplatňují na základě rozhodnutí ČNB, je nutné
standardně splnit do 1. ledna 2022. Vznik povinnosti uveřejňovat informace podle § 136a je
v časovém souladu s povinností splňovat minimální požadavek nebo vnitřní minimální
požadavek.
Část druhá (změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu)
K bodu 1 (§ 83)
Dochází k úpravě definice ústřední protistrany. Změna je dána úpravou směrnice Evropského
parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování
v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry. Nově se tak
nevymezuje ústřední protistrana samostatně v zákoně, ale přebírá se definice z nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech,
ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (dále jen „nařízení EMIR“).
K bodu 2 (§ 84 odst. 1 písm. l))
Nově může být účastníkem platebního systému s neodvolatelností vypořádání každý účastník
ústřední protistrany, která má povolení v EU, tedy získala povolení k činnosti podle
čl. 17 nařízení EMIR.
K bodu 3 (§ 84 odst. 1 písm. n))
Legislativně technická změna z důvodu vložení nového písmena l).
Část třetí (změna zákona o platebním styku)
K bodu 1 až 3 (§ 2 a § 111)
Dochází k úpravě definice ústřední protistrany. Stejně jako v případě zákona o podnikání na
kapitálovém trhu je změna dána úpravou směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES
ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech
vypořádání obchodů s cennými papíry. Nově se tak nevymezuje ústřední protistrana
samostatně v zákoně, ale přebírá se definice z nařízení EMIR. Vzhledem k tomu, že pojem
„ústřední protistrana“ byl v zákoně použit pouze jednou, upouští se v jeho rámci od zavedení
definice a k úpravě významu tohoto pojmu dochází v § 111 zákona o podnikání na
kapitálovém trhu.
Nově také může být účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování každý
účastník ústřední protistrany, která má povolení v EU, tedy získala povolení k činnosti podle
čl. 17 nařízení EMIR.
Část čtvrtá (účinnost)
Účinnost zákona je v souladu s § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů stanovena ke dni 28. prosince 2020, od
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zákona je transpoziční a navržené datum účinnosti odpovídá datu, od kterého jsou členské
státy povinny příslušná ustanovení aplikovat.
Účinnost ustanovení § 136a (povinnosti uveřejňování) je v souladu s BRRD II posunuta na
1. leden 2024 za účelem zajištění časového souladu s povinností plnit minimální požadavek
nebo vnitřní minimální požadavek.
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