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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
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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
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„§ 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.
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§ 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.
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§ 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
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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.
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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.
CELEX: 32019L0879

§ 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).
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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
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„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.
CELEX: 32019L0879

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.“.
CELEX: 32019L0879

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.

CELEX: 32019L0879
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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).

CELEX: 32019L0879

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.

- 74 Ustanovení zavádí zkrácenou lhůtu evropské ovládající osobě pro navržení opatření ČNB,
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

- 81 povinna zajistit, aby byly do příslušných finančních smluv, které uzavírá, zahrnuty smluvní
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.

- 82 K bodům 114, 115 a 117 (§ 84 odst. 2, 4 a 5, § 85 odst. 5)
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)

- 83 Zpřesněním transpozice čl. 38 odst. 13 BRRD se staví najisto, že větou první § 101 není
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

- 87 očekávaných při řešení krize, které odpovídají požadavkům na kapitál institucí, a výše
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

- 101 kterého je Česká republika povinna uplatňovat nová pravidla stanovená v BRRD II. Návrh
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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V Praze dne 8. června 2020

Předseda vlády:
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.
Ministerstvo financí ČR
Odbor 27 – Finanční trhy I
Odd. Analýzy finančního trhu

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 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
(transpozice směrnice BRRD II)
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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb. o ozdravných postupech
a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů
Zpracovatel / zástupce předkladatele:
Ministerstvo financí ČR

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 28. prosince 2020
Odložená účinnost (v návaznosti na BRRD II):
– Uveřejňování příslušných informací: 1. ledna 2024

Implementace práva EU: Ano
– uveďte termín stanovený pro implementaci: 28. prosince 2020
– uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne
2. Cíl návrhu zákona
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, do českého
právního řádu.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne
Úprava pravidel pro určení minimálního požadavku na způsobilé závazky (MREL) automaticky nevede
oproti současným pravidlům ke stanovení vyššího požadavku pro danou instituci, který by
prostřednictvím zvýšení nákladů na vydání dodatečných způsobilých nástrojů snižoval odvedenou daň
z příjmů právnických osob. Současně nedochází ani k automatickému zpřísnění kritérií pro způsobilost
nástrojů k plnění MREL, které by mohlo na základě zvýšení nákladů financování za jinak nezměněných
podmínek opět vést k nižší daňové povinnosti dotčených institucí.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano
Úvěrové instituce a obchodníci s cennými papíry se budou muset přizpůsobit nově definovaným
pravidlům v oblasti řešení krize. Pro banky, na které by mohla být použita opatření k řešení krize, se
zavádí nové povinnosti zejména v oblasti poskytování a uveřejňování údajů spojených s MREL. Dále
budou tyto banky podléhat novým pravidlům při porušení MREL a mohou se na ně oproti současnému
stavu případně vztahovat závazné minimální požadavky na plnění MREL prostřednictvím podřízených
způsobilých závazků. Družstevních záložen a nebankovních obchodníků s cennými papíry se z důvodu
jejich systémové nevýznamnosti nová pravidla v oblasti stanovení a plnění MREL nijak nedotknou.
Obchodníkům s cennými papíry, investičním zprostředkovatelům a případně některým investičním
společnostem vznikají nové povinnosti při prodeji podřízených dluhových nástrojů neprofesionálním
zákazníkům.
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3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne
Návrh má za následek dopady na územní samosprávní celky pouze v souvislosti s jejich případnou rolí
spotřebitelů v oblasti investic do podřízených dluhových nástrojů nebo dispozice s pojištěnými vklady (viz
bod 3.4).
3.5 Sociální dopady: Ne
3.6 Dopady na spotřebitele: Ano
Spotřebitelé, ať již fyzické, nebo právnické osoby, považovaní za neprofesionální zákazníky musí v případě
investice do podřízených dluhových nástrojů splňovat nově zavedené limity a podmínky pro uskutečnění
dané investice. V případě uplatnění pravomoci pozastavit platby nebo plnění nově i na pojištěné vklady by
majitelé těchto vkladů neměli po dobu trvání pozastavení v délce nejvýše 2 pracovních dnů přístup ke
svým vkladům.
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne
3.10 Korupční rizika: Ne
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne
-

1. Důvod předložení a cíle
1.1

Název

Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve
znění pozdějších předpisů.

1.2

Definice problému

Návrh zákona je předkládán z důvodu nutnosti transponovat směrnici 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 české právní úpravy v souladu s transpoziční lhůtou
stanovenou v této směrnici, která činí 18 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost. BRRD II
vstoupila v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 27. června 2019.
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Směrnice BRRD II reaguje zejména na potřebu přizpůsobit pravidla stanovení minimálního požadavku na
kapitál a způsobilé závazky (MREL) standardům přijatým na mezinárodní úrovni, které se týkají požadavku
na celkovou kapacitu absorbovat ztráty (TLAC). Toto přizpůsobení vyžaduje rovněž technické změny
v oblasti plánování řešení krizí a pravomocí orgánů příslušných k řešení krize. Integrace požadavku na
celkovou kapacitu absorbovat ztráty do rámce řešení krize v EU by měla zabránit neefektivnímu
uplatňování dvou souběžných požadavků pro globální systémově významné instituce v EU. Studie dopadů
(tzv. impact assessment) 1 zpracovaná EK k balíčku opatření k posílení odolnosti bank v EU dále uvádí jako
problémy stávající regulace nejasně definovaná některá kritéria způsobilosti závazků pro plnění
minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky a také nejednoznačnost povinností v oblasti
reportování a zveřejňování informací, jež se týkají způsobilých závazků, pro účely dohledu. Kromě toho
směrnice BRRD II v reakci na výsledky veřejné konzultace zahájené v září 2015 2 pozměňuje požadavek na
zahrnutí smluvní doložky uznatelnosti odpisu závazků bank v případě, že se jejich závazky řídí právem
třetích zemí. Ukázalo se, že stávající požadavek je obtížné dodržovat v praxi. Navíc na základě výzvy Rady
ECOFIN v jejích závěrech ze dne 17. června 2016 mění BRRD II pravomoc orgánů příslušných k řešení krize
pozastavit plnění závazků banky vůči třetím stranám. Harmonizace této pravomoci by měla přispět
k tomu, že relevantní orgány budou schopny stabilizovat dotyčnou instituci v období před i po řešení
krize. Konkrétní změny rámce řešení krize v EU, které přináší směrnice BRRD II, jsou podrobněji popsány
v kapitole 1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti v části Vývoj na úrovni Evropské unie.
Směrnice BRRD II obsahuje diskreční ustanovení, jejichž výčet je uveden v bodu 2.1.3 této závěrečné
zprávy z hodnocení dopadů regulace (dále jen „ZZ RIA“) a která umožňují členským státům ve
vymezených případech zvolit odlišnou úpravu, než která je stanovena v BRRD II. Důvodem pro zpracování
ZZ RIA je nutnost zvážit, jaká řešení předmětných diskrečních ustanovení jsou v rámci podmínek České
republiky (dále jen „ČR“) nejvhodnější. ZZ RIA je přitom zaměřena pouze na řešení diskrečních ustanovení,
neboť návrh zákona nejde nad rámec požadavků stanovených BRRD II. Popis příslušných diskrečních
ustanovení včetně jejich legislativního znění v BRRD II je vždy uveden v samostatné subkapitole pro každé
ustanovení před návrhem variant jeho řešení a jejich následným vyhodnocením.

1.3

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti

Vývoj na úrovni Evropské unie
V důsledku finanční krize, k níž došlo v letech 2007–2008, přiměla tehdejší absence adekvátních rámců
pro řízení a řešení krizí bank mnohé vlády členských států EU přistoupit k opatřením zaměřeným na
záchranu bank. Následný dopad těchto opatření na veřejné finance a prohloubení problému morálního
hazardu zdůraznily nutnost nalezení odlišného přístupu pro řízení bankovních krizí a ochranu finanční
stability. V rámci EU proto došlo v roce 2014 k přijetí směrnice 2014/59/EU (dále jen „BRRD“) 3 a nařízení

1

2

3

European Commission. Impact assessment on the package of proposals to further strengthen the resilience of EU bank.
23. 11. 2016. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/publications/impact-assessment-package-proposals-further-strengthenresilience-eu-banks_en.
European Commission. Summary of contributions to the ‘Call for Evidence’. EC, Directorate-General for Financial Stability,
Financial Services and Capital Markets Union, 2016. Dostupné z: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financialregulatory-framework-review/docs/summary-of-responses_en.pdf.
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.
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(EU) 806/2014 (dále jen „SRMR“) 4, které vytvořily nový rámec pro účinné řešení krizí bank a omezení
jejich negativního dopadu na finanční stabilitu a veřejné finance.
Jedním ze základních prvků rámce řešení krize je opatření spočívající v odpisu nebo konverzi závazků
(v případě dluhových nástrojů tzv. bail-in) na kapitálovou účast v souladu s předem definovanou hierarchií
odepisovaných nebo konvertovaných závazků. Tento nástroj lze použít pro absorpci ztrát a následnou
rekapitalizaci instituce, která je v selhání nebo se do stavu selhání pravděpodobně dostane, tak aby byla
obnovena její životaschopnost, pokud by neřízené selhání takové instituce ohrožovalo finanční stabilitu.
Náklady spojené se selháním dané instituce tak místo daňových poplatníků ponesou akcionáři a další
věřitelé. Na rozdíl od jiných jurisdikcí rámec pro ozdravné postupy a řešení krize bank v EU orgánům
příslušným k řešení krize již od počátku ukládal povinnost stanovit pro každou úvěrovou instituci nebo
některé obchodníky s cennými papíry 5 minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Tento
požadavek musí být splňován prostřednictvím kapitálových nebo dluhových nástrojů, které splňují
stanovené podmínky zajišťující, že jsou tyto nástroje spolehlivě použitelné k odpisu nebo konverzi za
účelem absorpce ztrát a rekapitalizace dané instituce v případě jejího selhání. Nastavení výše a další
praktické otázky tohoto požadavku podrobněji stanovilo nařízení Evropské komise (EK) v přenesené
pravomoci (EU) 2016/1450 6, které bylo přijato v květnu 2016.
Ve směrnici BRRD bylo pamatováno na potřebu sladění MREL s v té době teprve utvářejícím se globálním
standardem k implementaci požadavku na celkovou kapacitu absorbovat ztráty (TLAC) a byla zde
zanesena povinnost pro Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) předložit srovnávací zprávu, na jejímž
základě by Evropská komise následně navrhla revizi legislativního rámce týkajícího se MREL ve směrnici
BRRD.
Specifikaci požadavku TLAC zveřejnila Rada pro finanční stabilitu (FSB) v listopadu 2015 po konzultaci
s Basilejským výborem pro bankovní dohled (BCBS). TLAC má zajistit, aby globální systémově významné
banky (G-SIBs), označované v unijní legislativě jako globální systémově významné instituce (G-SIIs), držely
v rámci svých pasiv dostatečný objem vysoce absorpčních kapitálových a dluhových nástrojů umožňujících
nejen absorbovat případné ztráty, ale následně také obnovit kapitál příslušné banky v takové výši, aby
mohla dále vykonávat své zásadní funkce, a to vše bez nutnosti vynaložit veřejné prostředky
k zabezpečení finanční stability. Ve svém sdělení z listopadu 2015 se EK zavázala, že do konce roku 2016
předloží legislativní návrh, který by umožnil přijetí standardu TLAC v dohodnuté lhůtě do roku 2019. EK se
navíc zavázala provést revizi stávajících pravidel MREL s cílem zajistit soulad s mezinárodně dohodnutým
standardem TLAC prostřednictvím posouzení zjištění z výše uvedené srovnávací zprávy, kterou vypracuje
EBA.
Ačkoliv TLAC i MREL sledují stejný regulatorní cíl, existují mezi nimi určité rozdíly, a to zejména s ohledem
na konstrukci obou požadavků. Oblast působnosti MREL se nevztahuje pouze na G-SIIs, ale na celý
bankovní sektor EU. Na rozdíl od standardu TLAC, který obsahuje harmonizovanou minimální úroveň,
úroveň MREL určují orgány příslušné k řešení krize na základě konkrétního posouzení institucí, které se
4

5
6

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.
Obchodníci s cennými papíry, kteří podléhají požadavku na počáteční kapitál stanovenému v čl. 28 odst. 2 směrnice
2013/36/EU ve výši 730 000 EUR.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450 ze dne 23. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky pro stanovení
minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky.
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provádí případ od případu. Minimální požadavek TLAC by měl být také v zásadě plněn pomocí
podřízených způsobilých závazků, zatímco pro účely MREL je podřízení způsobilých závazků požadováno
orgány příslušnými k řešení krize případ od případu, a to v takovém rozsahu, který je potřebný pro
zajištění toho, aby s věřiteli zapojenými do odpisu či konverze závazků nebylo v daném případě zacházeno
hůře než v hypotetickém scénáři insolvence 7 (která je ve vztahu k řešení krize hypotetickým srovnávacím
scénářem). Zároveň jsou mezi oběma požadavky určité technické odlišnosti, pokud jde o jmenovatele
používané pro měření schopnosti absorbovat ztráty, o interakci s požadavky na kapitálové rezervy,
o sdělování rizik investorům a o jejich použití ve vztahu k různým strategiím řešení krize.
EK předložila revizi BRRD a SRMR 23. listopadu 2016 v rámci balíčku legislativních návrhů usilujících
o posílení bankovního sektoru v EU (tzv. Bankovní balíček), který obsahoval rovněž revizi stávajících
obezřetnostních regulatorních pravidel ve směrnici 2013/36/EU 8 (dále jen „CRD“) a nařízení (EU)
575/2013 9 (dále jen „CRR“). 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 CRR, zatímco navýšení specifické pro jednotlivé
G-SIIs a požadavek MREL specifický pro jednotlivé instituce, které nejsou G-SIIs, jsou řešeny
prostřednictvím cílených změn BRRD a SRMR.
Revize směrnice BRRD byla rozdělena do dvou legislativních návrhů ve snaze umožnit rychlejší přijetí
otázky úpravy pořadí věřitelů v rámci insolvenčního řízení za účelem zajištění podřízenosti závazků
způsobilých pro případnou absorpci ztrát a rekapitalizaci. Samostatný návrh týkající se změny hierarchie
bankovních věřitelů v rámci insolvence vytvářel novou třídu 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
neměnil pořadí již emitovaných nástrojů, nicméně institucím umožnil, aby pro nově emitovaný dluh
mohly volit i tuto novou kategorii nepreferovaného dluhu. 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 10. Tento návrh byl přijat v listopadu 2017
a v prosinci byl v Úředním věstníku EU uveřejněn jako směrnice (EU) 2017/2399 11. Tato směrnice byla
v ČR již implementována do insolvenčního zákona 12 s účinností od 3. ledna 2019.
Všechna ostatní opatření týkající se revize MREL byla součástí druhého rozsáhlejšího legislativního
návrhu, který je předmětem této ZZ RIA a je dále označován jako směrnice BRRD II. Směrnice BRRD II
zavádí v souladu se standardem TLAC koncept subjektů podléhajících řešení krize a skupin podléhajících
řešení krize i pro požadavek MREL. Subjektem podléhajícím řešení krize se rozumí instituce, vůči níž se
zamýšlí v plánu řešení krize užití opatření k řešení krize. Skupina podléhající řešení krize se skládá vždy
z jednoho subjektu podléhajícího řešení krize a z jeho dceřiných společností, které však samy nejsou
7
8

9
10

11
12

Jedná se o tzv. princip „no creditor worse off“ (NCWO).
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, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.
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.
Nezpůsobilými nástroji však mohou být i dluhopisy, které nebudou splňovat podmínky pro zařazení do kategorie
nepreferovaného seniorního dluhu, a banka je tak namísto plnění regulatorních požadavků bude používat čistě pro účely
financování své činnosti.
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.
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů.
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subjekty podléhajícími řešení krize. V celé bankovní skupině může být jedna, nebo i několik skupin
podléhajících řešení krize, a to v závislosti na zvolené skupinové strategii řešení krize. V případě jednoho
subjektu podléhajícího řešení krize mluvíme o centralizované, nebo také tzv. „single point of entry“
strategii. Pokud se vyskytují v bankovní skupině dva či více subjektů podléhajících řešení krize, nese
strategie označení „multiple points of entry“. V praxi při tvoření plánů řešení krize již nyní orgány
příslušné k řešení krize běžně tyto strategie určují.
Zvolená strategie řešení krize bude mít významný dopad na postup vydávání nástrojů způsobilých pro
MREL. Zatímco subjekt podléhající řešení krize musí vydávat tyto nástroje investorům mimo skupinu
podléhající řešení krize (tzv. externí MREL), závazky dceřiných společností, které nejsou subjekty
podléhajícími řešení krize, jsou vydány subjektu podléhajícímu řešení krize, který je zakoupí buď přímo
nebo nepřímo prostřednictvím jiných institucí v téže skupině podléhající řešení krize (tzv. interní MREL).
Závazky interního MREL mohou být také zakoupeny stávajícími akcionáři, kteří nejsou součástí skupiny
podléhající řešení krize, a to pokud výkon pravomoci k odpisu nebo konverzi nemá vliv na kontrolu
subjektu podléhajícího řešení krize nad danou dceřinou společností. Důvodem je to, že u instituce, která
není subjektem podléhajícím řešení krize, se uplatnění opatření k řešení krize nepředpokládá a v případě
jejího selhání by tak mělo dojít k přenosu ztrát na příslušný subjekt podléhající řešení krize
prostřednictvím odpisu kapitálových nástrojů a následně k její rekapitalizaci skrze konverzi právě
způsobilých závazků, které drží přímo subjekt podléhající řešení krize či jsou subjektem podléhajícím
řešení krize zakoupeny nepřímo prostřednictvím jiných institucí ve stejné skupině podléhající řešení krize.
V oblasti stanovení samotné výše MREL k výraznějším změnám nedojde. 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 se odvodí od
pravděpodobné výše kapitálových požadavků po uplatnění opatření k řešení krize a má zajistit, že
instituce 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 zároveň použity pro splnění požadavku MREL, přičemž splnění
požadavku MREL má přednostní postavení. Toto nastavení umožní orgánu příslušnému k řešení krize
vztáhnout v případě porušení požadavku MREL na instituci omezení spočívající v určení nejvyšší částky
pro účely rozdělování zisku a výplaty dividend.
Finanční nástroje způsobilé pro externí MREL budou muset splňovat téměř stejná kritéria jako nástroje
způsobilé pro TLAC. Tyto nástroje musí mít splatnost nejméně 1 rok, jejich nákup nesmí být přímo ani
nepřímo financován dotyčnou institucí, nesmí je vlastnit samotná instituce nebo subjekty zahrnuté do
stejné skupiny podléhající řešení krize, ani nesmí být závazky zajištěnými či zaručenými samotnou institucí
či jejími dceřinými podniky. Určité skupiny závazků jsou pak z rozsahu závazků způsobilých pro TLAC nebo
MREL explicitně vyloučeny (např. kryté vklady, zajištěné závazky, deriváty nebo daňově závazky).
Výjimkou u kritérií způsobilosti oproti TLAC je v případě MREL možnost zahrnutí některých
strukturovaných dluhopisů a také odlišný přístup k povinné podřízenosti nástrojů. Revize BRRD přináší pro
G-SIIs další, až na výjimky závazný minimální požadavek výše podřízenosti způsobilých závazků, a to
v tomto případě i se zahrnutím nástrojů, které jsou použity na plnění kombinované kapitálové rezervy, na
úrovni 8 % celkových závazků a regulatorního kapitálu instituce a navíc možnost stanovení dodatečné
podřízenosti až na úroveň rovnající se součtu dvojnásobku kapitálového požadavku dle Pilíře 1,
dvojnásobku kapitálového požadavku dle Pilíře 2 a kombinované kapitálové rezervy. Stejný povinný limit
podřízenosti požadavku MREL včetně možné dodatečně stanovené podřízenosti bude platit i pro
tzv. top-tier instituce, což jsou subjekty podléhající řešení krize, jejichž objem aktiv na úrovni skupiny
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podléhající řešení krize převyšuje 100 mld. EUR, nebo subjekty podléhající řešení krize, které budou mezi
tuto kategorii institucí zařazeny po splnění jistých podmínek na základě rozhodnutí orgánu příslušného
k řešení krize. U všech zbývajících institucí má orgán příslušný k řešení krize možnost stanovit dle svého
uvážení individuální požadavek podřízenosti požadavku MREL, a to až do úrovně výše uvedených limitů.
Významnou změnou oproti současnému stavu je z hlediska způsobilosti nástrojů také omezení prodeje
podřízených způsobilých dluhových nástrojů neprofesionálním zákazníkům, jehož způsob uplatňování
podléhá rozhodnutí členského státu.
Kromě výše uvedených změn v oblasti MREL jsou v BRRD II provedeny další úpravy některých stávajících
pravidel. Je provedena revize BRRD s cílem snížit náklady bank na dodržování předpisů v případech, kdy se
jejich závazky řídí právem třetích zemí. Ukázalo se, že stávající požadavek zahrnutí smluvního uznání
účinků odpisu nebo konverze závazků do finančních smluv řídících se právy třetích zemí je obtížné
dodržovat v praxi, v důsledku čehož je jeho přidaná hodnota pro způsobilost bank k řešení krize omezená.
Z toho důvodu se zavádí do smluvních vztahů bank ze zemí EU se subjekty z třetích zemí více pružnosti
tím způsobem, že orgány příslušné k řešení krize budou oprávněny upustit – při zachování určitých
přísných bezpečnostních opatření – od povinnosti zahrnovat do smluvních podmínek zvláštní podmínky za
tím účelem, aby ve třetích zemích byly uznávány účinky odpisu nebo konverze vůči závazkům, které se řídí
právem těchto třetích zemí.
Dále jsou provedeny určité úpravy v oblasti pravomoci orgánu příslušného k řešení krize pozastavit plnění
závazků úvěrové instituce nebo obchodníka s cennými papíry vůči třetím stranám (tzv. moratorium).
Oproti současnému stavu, kdy je možné moratorium použít pouze v rámci režimu řešení krize, je
povoleno orgánu příslušnému k řešení krize moratorium nově uplatnit také před vstupem instituce do
režimu řešení krize, pokud bylo ze strany orgánu dohledu rozhodnuto, že instituce je v selhání nebo se do
stavu selhání pravděpodobně dostane. Dochází také k rozšíření okruhu závazků, na které může být
moratorium aplikováno, a to o pojištěné vklady. 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.
Zhodnocení platného právního stavu v České republice
Směrnice BRRD byla do českého právního řádu implementována zákonem č. 374/2015 Sb. o ozdravných
postupech a řešení krize na finančním trhu (ZOPRK) s účinností od 1. ledna 2016. V roce 2018 byla
přijata novela ZOPRK 13, která na základě prvních zkušeností s fungováním rámce pro ozdravné postupy
a řešení krize úvěrových institucí a některých obchodníků s cennými papíry, vč. mechanismu financování
řešení krize, na národní úrovni i v jiných členských státech, upřesnila a doplnila některá již dříve
implementovaná ustanovení BRRD.
Oblast MREL, která je hlavním předmětem revize v BRRD II, je obsažena zejména v § 127 až § 137 ZOPRK.
Výši a další aspekty požadavku MREL stanovuje ČNB jakožto orgán příslušný k řešení krize dle svého
přístupu ke stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky 14, který vychází z BRRD

13
14

Zákon č. 182/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve
znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony.
Obecný přístup České národní banky ke stanovení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky [online]. ČNB:
31. 10. 2018 [cit. 26. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/reseni-krize-na-ft/obecny-pristup-ceske-narodni-banky-kestanoveni-minimalniho-pozadavku-na-kapital-a-zpusobile-zavazky/index.html.
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a odpovídá příslušným ustanovením ZOPRK a nařízení (EU) 2016/1450 15. Smluvní uznání odpisu nebo
konverze, které v BBRD II rovněž podléhá určitým změnám, je řešeno v § 148 a § 149 ZOPRK. Pravomoci
ČNB v oblasti moratoria, které bude nutné uvést do souladu s BRRD II, jsou zahrnuty v § 82a až
§ 85 ZOPRK.

1.4

Identifikace dotčených subjektů

Při hodnocení dopadů transpozice směrnice BRRD II bylo zjištěno, že dotčenými subjekty jsou:
Tabulka 1: Seznam dotčených subjektů

Subjekty

Česká národní
banka

Banky

15

Důvod

Charakter dopadů

Zavádí se nové povinnosti a pravomoci  Přímé pozitivní dopady spočívající
jednak v oblasti stanovení výše
v zavedení
nových
či zvýšení
minimálního požadavku na kapitál
flexibility
stávajících
pravomocí
a způsobilé závazky (MREL) a při
v oblasti řešení krize
porušení tohoto požadavku ze strany
instituce, a dále také při využití
pravomoci pozastavit plnění závazků
instituce a v oblasti zahrnutí smluvního
uznání účinků odpisu, konverze nebo
pozastavení
plnění
závazků
do
finančních smluv řídících se právy
třetích zemí.
Banky se budou muset přizpůsobit nově  Přímé negativní dopady spočívající ve
definovaným pravidlům v oblasti řešení
zvýšení administrativních nákladů
krize. Pro banky, na které by mohla být
v oblasti poskytování a uveřejňování
použita opatření k řešení krize, se
údajů a v oblasti zahrnutí smluvního
zavádí nové povinnosti zejména
uznání účinků odpisu, konverze nebo
v oblasti poskytování a uveřejňování
pozastavení plnění závazků do
údajů spojených s MREL. Dále budou
finančních smluv řídících se právy
tyto banky podléhat novým pravidlům
třetích zemí
při porušení MREL a mohou se na ně  Přímé pozitivní dopady spočívající ve
oproti současnému stavu případně
snížení administrativních nákladů při
vztahovat závazné minimální požadavky
plnění požadavku na zahrnutí
na plnění MREL prostřednictvím
smluvní doložky uznatelnosti odpisu
podřízených způsobilých závazků.
závazků, které se řídí právem třetích
zemí
 Potenciální přímé negativní dopady
v důsledku závazného požadavku na
plnění
MREL
podřízenými
způsobilými nástroji

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1450 ze dne 23. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky pro stanovení
minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky.
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Zavádí se nové povinnosti při prodeji  Přímé negativní dopady spočívající ve
podřízených způsobilých dluhových
zvýšení administrativních nákladů při
nástrojů neprofesionálním zákazníkům.
prodeji podřízených způsobilých
dluhových nástrojů neprofesionálním
zákazníkům

Zavádí se nové povinnosti při prodeji  Přímé negativní dopady spočívající ve
podřízených způsobilých dluhových
zvýšení administrativních nákladů při
Investiční
nástrojů neprofesionálním zákazníkům.
prodeji podřízených způsobilých
zprostředkovatelé
dluhových nástrojů neprofesionálním
zákazníkům
Investičním společnostem s povolením  Přímé negativní dopady spočívající ve
podle § 11 odst. 1 písm. c), e) a f) 16
zvýšení administrativních nákladů při
17
ZISIF
prodeji podřízených způsobilých
Investiční
vznikají nové povinnosti při
dluhových nástrojů neprofesionálním
společnosti
prodeji
podřízených
způsobilých
zákazníkům
dluhových nástrojů neprofesionálním
zákazníkům.
Zavádí se nové povinnosti při  Přímé pozitivní dopady v souvislosti
investování do podřízených způsobilých
se zvýšenou ochranou při investování
dluhových nástrojů, které však zvyšují
do
podřízených
způsobilých
ochranu zákazníka.
dluhových nástrojů
Neprofesionální
 Přímé negativní dopady spočívající ve
zákazníci
zvýšení administrativních nákladů při
investování
do
podřízených
způsobilých dluhových nástrojů
V případě uplatnění moratoria i na  Potenciální přímé negativní dopady
Majitelé
pojištěné vklady by vkladatelé neměli
spojené s nemožností disponovat
pojištěných
po dobu nejvýše 2 pracovních dnů
s vklady
vkladů
přístup ke svým vkladům.
Subjekt odpovědný za přezkum  Přímé negativní dopady z titulu
Ministerstvo
účinnosti regulace.
drobného zvýšení administrativní
financí
zátěže
Kromě bankovních institucí se směrnice BRRD II vztahuje i na družstevní záložny a nebankovní obchodníky
s cennými papíry, kteří podléhají požadavku na počáteční kapitál stanovenému v čl. 28 odst. 2 CRD ve výši
730 000 EUR. Tyto subjekty však nejsou uvedeny v tabulce dotčených subjektů, neboť z důvodu jejich
systémové nevýznamnosti na ně nová pravidla jak v oblasti stanovení a plnění MREL, tak i v ostatních
částech směrnice BRRD II kromě případného prodeje podřízených způsobilých dluhových nástrojů
zmíněného níže nemají žádné přímé dopady. Nicméně oběma těmto subjektům stejně jako všem
dotčeným subjektům uvedeným v tabulce 1 přináší návrh nepřímý prospěch pramenící ze zlepšení rámce
pro řešení krize a s tím spojeného nižšího rizika narušení finanční stability s potenciálními dopady do
reálné ekonomiky. V březnu 2020 působilo v ČR celkem 9 družstevních záložen a 12 nebankovních
16

17

Jedná se o investiční společnosti s povolením obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, na
základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management), přijímat a předávat pokyny týkající se investičních
nástrojů a poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů.
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
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obchodníků s cennými papíry, kteří mají počáteční kapitál vyšší než 730 000 EUR, a spadají tak mezi
instituce podle ZOPRK.
Úprava pravidel pro určení MREL automaticky nevede oproti současným pravidlům ke stanovení vyššího
požadavku pro danou instituci a současně nedochází ani k automatickému zpřísnění kritérií pro
způsobilost nástrojů k plnění MREL. V tomto ohledu by případné dodatečné přímé náklady pro instituce,
kterým bude stanovena povinnost držet způsobilé závazky, mohly souviset pouze s potenciální aplikací
závazného minimálního požadavku na plnění MREL prostřednictvím podřízených způsobilých závazků.
V tomto ohledu jsou v rámci studie dopadů 18 zpracované EK k balíčku opatření k posílení odolnosti bank
v EU, kde jsou analyzována i opatření obsažená v BRRD II, uváděny pouze dopady doplnění podřízených
způsobilých závazků v případě G-SIIs. Tyto dopady nejsou pro instituce v ČR relevantní vzhledem k jejich
charakteristice popsané blíže na str. 42 a 43 této ZZ RIA v rámci popisu a vyhodnocení diskrečních
ustanovení v čl. 45b odst. 8 BRRD II. Navíc, jak je ostatně uvedeno i v příslušné studii dopadů, již
v současnosti má orgán příslušný k řešení krize pravomoc individuálně požadovat plnění MREL
prostřednictvím podřízených závazků a nelze tak s jistotou určit, že kvůli nově zavedené potenciální
závaznosti takového požadavku dojde ke zvýšení potřeby některých bank držet podřízené závazky a tím
ke vzniku dodatečných úrokových nákladů, které mohou z této potřeby vyplývat. Všech bank, na které by
mohla být použita opatření k řešení krize, se však týkají nové povinnosti v oblasti poskytování
a uveřejňování údajů spojených s MREL, což může mírně zvyšovat administrativní náklady těchto bank.
Naopak snížení administrativních nákladů bank lze očekávat v důsledku přijetí vyšší flexibility při plnění
požadavku na zahrnutí smluvní doložky uznatelnosti odpisu závazků, které se řídí právem třetích zemí.
V březnu 2020 působilo v ČR 24 bank včetně stavebních spořitelen. Z tohoto celkového počtu bank by
však pouze na některé z nich byla použita opatření k řešení krize či odpis nebo konverze způsobilých
závazků mimo režim řešení krize a s tím spojená potřeba držet závazky způsobilé pro externí nebo interní
MREL. Dle vysvětlujícího stanoviska ČNB 19 by za takové instituce mohlo být orientačně považováno
nejvýše 20 bank a stavebních spořitelen. Z tohoto počtu by však na některé instituce mohly nové
povinnosti a upravená pravidla týkající se stanovení MREL dopadat jen minimálním způsobem, a to
z důvodu jejich působení v rámci větší bankovní skupiny a preferované strategii řešení krize. Detailnější
informace v tomto ohledu jsou uvedeny v rámci popisu a vyhodnocení diskrečních ustanovení v čl. 44a
odst. 5 a 6 BRRD II (způsob omezení prodeje podřízených způsobilých dluhových nástrojů
neprofesionálním zákazníkům) a také v čl. 45b odst. 8 BRRD II (procentní podíl specifických subjektů
podléhajících řešení krize s možným vyšším požadavkem podřízenosti způsobilých závazků).
Nové povinnosti, které vybraný způsob omezení prodeje podřízených způsobilých dluhových nástrojů
ukládá obchodníkům s cennými papíry, investičním zprostředkovatelům a některým investičním
společnostem, se sebou nesou zvýšené administrativní náklady při prodeji takových nástrojů
neprofesionálním zákazníkům, zejména z důvodu nutného posouzení dosavadního portfolia zákazníka ve
vztahu k nově zavedeným limitům investování. Náklady tak vznikají i na straně neprofesionálního klienta,
který musí v případě investice do podřízených způsobilých dluhových nástrojů předložit prodejci příslušné
informace. Přijaté omezení prodeje podřízených způsobilých dluhových nástrojů však na druhou stranu
poskytuje neprofesionálnímu zákazníkovi zvýšenou ochranu. V březnu 2020 působilo v ČR 79 obchodníků
18

19

European Commission. Impact assessment on the package of proposals to further strengthen the resilience of EU bank.
23. 11. 2016. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/publications/impact-assessment-package-proposals-further-strengthenresilience-eu-banks_en.
ČNB. Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018. Praha: ČNB, 2018, s. 119. ISBN 978-80-87225-79-0. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/reseni-krize-na-ft/.galleries/download/zfs_2017-2018_5.4.4.pdf.
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s cennými papíry včetně poboček zahraničních obchodníků s cennými papíry, 177 investičních
zprostředkovatelů a 9 investičních společností a poboček zahraničních investičních společností, které
vykonávaly činnost portfolio managementu, a vztahovaly by se tak na ně při prodeji podřízených
způsobilých dluhových nástrojů neprofesionálním zákazníkům nové povinnosti týkající se zejména
posouzení dosavadního portfolia zákazníka.
Co se týče dalšího opatření obsaženého v BRRD II spočívajícího v rozšíření působnosti pravomoci
pozastavit plnění závazků úvěrové instituce nebo obchodníka s cennými papíry (tzv. moratorium)
a harmonizace této pravomoci z hlediska doby trvání a podmínek jejího uplatnění, lze shledávat pozitivní
dopady zejména u orgánu příslušného k řešení krize, jemuž se zvyšuje flexibilita v použití moratoria
a může tak účinněji reagovat na nastalé specifické situace. Rozšíření působnosti moratoria i na pojištěné
vklady může v případě jeho použití přinést majitelům těchto vkladů náklady spojené se skutečností, že po
dobu 2 pracovních dnů nebudou moci se svými vklady disponovat. Pro instituce spadající do působnosti
ZOPRK nepředstavují změny v oblasti moratoria žádné dodatečné náklady. V BRRD II je v souvislosti
s moratoriem zavedena také nová povinnost zahrnout do finančních smluv řídících se právy třetích zemí
smluvní uznání, že daná finanční smlouva může podléhat pravomocem pozastavení plnění závazků.
U tohoto opatření lze opět spatřovat pozitivní dopad zejména na funkčnost a splnění účelu případně
spuštěného moratoria ze strany orgánu příslušného k řešení krize. Na straně bank může docházet
k mírnému zvýšení administrativních nákladů v souvislosti s nutným zahrnutím příslušné smluvní
podmínky do uzavíraných finančních smluv řídících se právy třetích zemí.
Během příprav a tvorby ZZ RIA spolupracovalo MF s následujícími subjekty:
Tabulka 2: Seznam konzultovaných subjektů

Subjekty konzultace

Zkratka užitá dále v textu

Relevantnost příslušného subjektu

Česká bankovní asociace

ČBA

Sdružení bankovních institucí

Česká národní banka

ČNB

Orgán příslušný k řešení krize v ČR

Oběma konzultovaným subjektům byl v průběhu února až dubna 2019 zaslán prostřednictvím e-mailu
nejdříve přehled identifikovaných diskrečních ustanovení v BRRD II spolu s návrhem možných variant
řešení. ČNB i ČBA byly ze strany MF požádány o sdělení, zda ve směrnici BRRD II nalezly nějaké další
diskrece nad rámec těch uvedených v zaslaném přehledu nebo vyžadují doplnit u příslušných diskrecí
další varianty jejich možného řešení. ČNB byla současně ze strany MF požádána také o posouzení
a vyčíslení některých dopadů (viz kapitola 6. Konzultace a zdroje dat). Jak ČNB, tak ČBA neidentifikovaly
ve směrnici BRRD II další diskrece ani nenavrhly doplnit jiné varianty řešení uvedených diskrecí.
V průběhu května a června 2019 byl konzultovaným subjektům poslán prostřednictvím e-mailu návrh
ZZ RIA s výběrem nejvhodnějších řešení k případnému vyjádření připomínek k jakékoli části ZZ RIA
a doplnění stanovisek k diskrecím včetně jimi preferovaného řešení, které jsou uvedeny v kapitole
2.1 Analýza diskrecí obsažených ve směrnicí BRRD II vždy v sekci „3) Konzultace“ u každé z řešených
diskrecí, a to před výběrem jejich nejvhodnějšího řešení. Ani u jedné z diskrecí nebyl zaznamenán rozpor
mezi řešeními navrženými MF a ČNB. V případě ČBA rovněž nedošlo k nesouladu v podobě přijatého
řešení, pouze v případě diskrečního ustanovení týkajícího se způsobu omezení prodeje podřízených
způsobilých dluhových nástrojů neprofesionálním zákazníkům ČBA nezaujala kvůli různícím se názorům
členských bank jasné stanovisko.
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Popis cílového stavu

Obecným cílem směrnice BRRD II je přispět k finanční stabilitě a snížit pravděpodobnost a rozsah použití
veřejných prostředků v případě řešení krize. Z hlediska jednotlivých opatření a nových pravidel ve
směrnici BRRD II lze tento obecný cíl rozdělit na specifické cíle, jimiž jsou zajištění rovných podmínek
a snížení příležitostí pro arbitráž, zvýšení celkové kapacity bank absorbovat ztráty a rekapitalizovat se
a zlepšení právní jistoty a koherence rámce pro řešení krize.
Tyto specifické cíle jsou pak brány v potaz i v oblasti výběru nejvhodnějšího řešení u diskrečních
ustanovení, která směrnice BRRD II obsahuje. Žádoucím cílovým stavem je prostředí, v němž systémově
významné úvěrové instituce, které vykonávají zásadní činnosti, jejichž přerušení by mohlo vést k ohrožení
finanční stability, budou držet dostatečné množství způsobilých nástrojů pro absorpci ztrát a jejich
rekapitalizaci v případě jejich selhání. K zajištění tohoto stavu je také nutné docílit toho, že orgán
příslušný k řešení krize bude mít k dispozici dostatečně flexibilní nástroje či pravomoci, které mu umožní
respektovat zásadu rovného zacházení.
Vhodnými indikátory dosažení cílového ho stavu se jeví být míra plnění, výše a složení minimálních
požadavků na kapitál a způsobilé závazky stanovených ČNB pro jednotlivé banky. Zároveň lze přistoupit
i ke srovnání výše požadavků a stavu jejich plnění v ČR a v dalších státech EU. Při posouzení dosažení
cílového stavu v oblasti vhodnosti a pružnosti nástrojů orgánu příslušného k řešení krize bude vycházeno
jak z praktických zkušeností ČNB, jakožto orgánu příslušného k řešení krize v ČR, tak i případného použití
nástrojů ze strany relevantních orgánů v jiných zemích EU.
Formálním cílem předkládaného návrhu je řádná implementace směrnice BRRD II do českého právního
řádu za účelem:
a) integrace některých prvků požadavku TLAC do obecných pravidel MREL;
o specifické cíle:
zvýšení celkové kapacity bank absorbovat ztráty a rekapitalizovat se
zlepšení právní jistoty a koherence rámce pro řešení krize
b) rozšíření působnosti pravomoci pozastavit plnění závazků úvěrové instituce nebo obchodníka
s cennými papíry (tzv. moratorium) a harmonizace této pravomoci z hlediska doby trvání
a podmínek jejího uplatnění;
o specifické cíle:
zajištění rovných podmínek a snížení příležitostí pro arbitráž
zlepšení právní jistoty a koherence rámce pro řešení krize
c) posílení pružnosti v oblasti povinnosti týkající se zahrnutí smluvního uznání účinků odpisu nebo
konverze závazků do finančních smluv řídících se právy třetích zemí; a
o specifický cíl:
zlepšení právní jistoty a koherence rámce pro řešení krize
d) zavedení povinnosti zahrnout do finančních smluv řídících se právy třetích zemí smluvní uznání, že
daná finanční smlouva může podléhat pravomocem pozastavení plnění závazků.
o specifický cíl:
zlepšení právní jistoty a koherence rámce pro řešení krize

1.6

Zhodnocení rizika

Nesplnění lhůt pro transpozici směrnice BRRD II může vést k žalobě Komise na členskou zemi
u Evropského soudního dvora pro nesplnění transpoziční povinnosti. Kromě tohoto vysoce
pravděpodobného právního rizika s velmi vysokou závažností dopadu by nepřijetí úprav pravidel
uvedených ve směrnici BRRD II dále představovalo riziko nekonzistentnosti regulatorního rámce, kdy by
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neuspokojivá integrace nového globálního požadavku TLAC a stávajícího požadavku MREL mohla vést
k nutné duplikaci uplatňování dvou souběžných požadavků zvyšující administrativní náklady jak na straně
regulovaných institucí, tak orgánu příslušného k řešení krize. Nedostatečná harmonizace nových pravidel
by přinesla jednak riziko snížení efektivity provedení případného přeshraničního řešení krize a jednak
riziko většího prostoru pro regulatorní arbitráž ve vztahu k subjektům působícím v ostatních státech EU.
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2. Návrh variant řešení a vyhodnocení jejich nákladů a přínosů
2.1

Analýza diskrecí obsažených ve směrnicí BRRD II

Podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 20 je nutné, aby ZZ RIA obsahovala analýzu
ustanovení transponované směrnice, u nichž je dána členskému státu diskrece při jejich implementaci do
národní legislativy. U každého diskrečního ustanovení je samostatně proveden návrh variant řešení,
identifikace nákladů a přínosů a vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant řešení. Na závěr
každé subkapitoly týkající se daného diskrečního ustanovení je shrnuto vyhodnocení dopadů a vybráno
nejvhodnější řešení.
2.1.1

Terminologie

Tabulka 3: Použité odborné výrazy

Česky
subjekt podléhající
řešení krize

Anglicky

Vysvětlení

resolution entity

Subjekt, pro nějž plán řešení krize stanoví použití
opatření k řešení krize.

skupina podléhající
řešení krize

resolution group

Subjekt podléhající řešení krize a jeho dceřiné
podniky, které nejsou samy subjekty podléhajícími
řešení krize, nebo dceřinými podniky jiných subjektů
podléhajících řešení krize, nebo subjekty usazenými
ve třetí zemi, které nejsou v souladu s plánem
řešení krize zahrnuty do skupiny podléhající řešení
krize.

minimální požadavek na
kapitál a způsobilé závazky

minimum
requirement for own
funds and eligible
liabilities (MREL)

Požadavek aplikovaný na úvěrové instituce
a obchodníky s cennými papíry za účelem absorpce
případné ztráty a umožnění rekapitalizace příslušné
instituce v souladu s plánem řešení krize.

eligible liabilities

Závazky, které lze odepsat nebo konvertovat v rámci
nástroje „bail-in“ a které zároveň splňují další
příslušné podmínky pro jejich zahrnutí do MREL.

subordinated eligible
liabilities

Závazky, které nejsou považovány za položky
kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1
nebo kapitálu tier 2 a které lze odepsat nebo
konvertovat a zároveň splňují další příslušné
podmínky pro jejich zahrnutí do MREL. Pohledávky
věřitelů z těchto závazků jsou v rámci insolvenčního
řízení uspokojovány až po pohledávkách věřitelů ze
standardních (nezajištěných) seniorních závazků
instituce.

-

Podřízené způsobilé závazky kromě nástrojů
zahrnovaných do kapitálu tier 2 se zbytkovou
splatností nejméně jeden rok v rozsahu, v němž se
nepovažují za položky kapitálu tier 2 v souladu
s čl. 64 CRR.

způsobilé závazky

podřízené způsobilé závazky

podřízené způsobilé
dluhové nástroje

20

Vláda České republiky. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA). Únor 2016. Dostupné z: https://ria.vlada.cz/wpcontent/uploads/Obecné-zásady-pro-RIA-2016.pdf.
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external MREL

MREL uplatňovaný na subjekt podléhající řešení
krize. Způsobilé nástroje drží investoři mimo
skupinu podléhající řešení krize.

internal MREL

MREL uplatňovaný na dceřiný podnik subjektu
podléhajícího řešení krize, který sám není subjektem
podléhajícím řešení krize. Způsobilé nástroje drží
subjekt podléhající řešení krize či mateřský podnik,
který je součástí skupiny podléhající řešení krize,
nebo akcionáři dceřiného podniku, kteří nejsou
součástí skupiny podléhající řešení krize, a to pouze
v rozsahu, při němž výkon pravomoci k odpisu nebo
konverzi nemá vliv na kontrolu subjektu
podléhajícího řešení krize nad daným dceřiným
podnikem.

Způsob hodnocení dopadů

Dopady oproti současnému stavu
U každého diskrečního ustanovení jsou identifikovány varianty řešení a jejich dopady, na jejichž základě
jsou varianty následně hodnoceny z hlediska vhodnosti implementace v ČR. Při tomto hodnocení dopadů
u jednotlivých variant byla zvolena hodnotící škála, kde znaménko „+“ ilustruje přínos (výhodu)
a znaménko „-“ náklad (nevýhodu) oproti současnému stavu. Počet znamének poté znázorňuje intenzitu
dané výhody, resp. nevýhody. Symbol „0“ signalizuje stav, kdy je dopad z hlediska současného stavu
nulový.
Kvantifikace intenzity dopadů
K transformaci intenzity dopadů na číselné vyjádření je použita následující bodovací stupnice v rozsahu
1 až 5:
-0
+
++

1
2
3
4
5

Určení váhy dopadů
Ke stanovení váhy jednotlivých dopadů je využita metoda pořadí. Dopady jsou seřazeny dle důležitosti (od
nejvýznamnějšího po nejméně významný) a následně jim jsou přiřazeny sestupně hodnoty celých čísel od
čísla odpovídajícího celkovému počtu dopadů po číslo 1. Hodnota dopadu tedy odpovídá rozdílu počtu
dopadů zvýšeného o jednu a pořadí dopadu, v matematickém vyjádření: 𝑏𝑏𝑖𝑖 = 𝑘𝑘 + 1 − 𝑝𝑝𝑖𝑖 (kde bi je
hodnota dopadu i, pi pořadí dopadu i dle důležitosti a k počet dopadů). Je-li více dopadů považováno za
stejně významné, přiřadí se jim všem hodnota odpovídající průměru hodnot pro příslušný počet pořadí.
Stanovené hodnoty se znormují tak, aby jejich celkový součet byl roven 1 (normované váhy tudíž nabývají
hodnot z intervalu 0 až 1). Normovanou váhu daného dopadu získáme tak, že jeho hodnotu vydělíme
𝑏𝑏𝑖𝑖

součtem hodnot všech dopadů; v matematickém vyjádření: 𝑣𝑣𝑖𝑖 = ∑𝑘𝑘

𝑖𝑖=1 𝑏𝑏𝑖𝑖

dopadu, bi hodnota dopadu i a k počet dopadů).
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Celkové bodové hodnocení
Každý dopad v příslušné variantě řešení má stanovenu svou normovanou váhu a kvantifikovánu svou
intenzitu. Celkové bodové hodnocení dané varianty řešení je potom rovno součtu násobků normovaných
vah a kvantifikovaných intenzit jednotlivých dopadů příslušné varianty řešení, v matematickém vyjádření:
𝐻𝐻𝐴𝐴 = ∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1�𝑣𝑣𝑖𝑖 × 𝐼𝐼𝑖𝑖,𝐴𝐴 � (kde HA je celkové hodnocení varianty A, vi je normovaná váha dopadu i, Ii,A intenzita
dopadu i u varianty A kvantifikovaná dle bodovací stupnice a k počet dopadů).
Vhodnější varianta řešení má vyšší bodové hodnocení.
2.1.3

Seznam řešených diskrecí:

Čl. 33a odst. 3 a čl. 69 odst. 5 – Přístup vkladatelů k dennímu obnosu z vkladů v případě uplatnění
pravomoci pozastavit platby nebo plnění .................................................................................................... 19
Čl. 44a odst. 1 – Povinnost posouzení vhodnosti investice při prodeji kapitálových nástrojů a
nepodřízených odepisovatelných závazků ................................................................................................... 25
Čl. 44a odst. 5 a 6 – Způsob omezení prodeje podřízených způsobilých dluhových nástrojů
neprofesionálním zákazníkům ...................................................................................................................... 33
Čl. 45b odst. 8 – Procentní podíl specifických subjektů podléhajících řešení krize s možným vyšším
požadavkem podřízenosti způsobilých závazků ........................................................................................... 42
Čl. 71a odst. 2 – Zahrnutí příslušné smluvní podmínky do finančních smluv uzavřených dceřinými podniky
ve třetích zemích .......................................................................................................................................... 49
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Čl. 33a odst. 3 a čl. 69 odst. 5 – Přístup vkladatelů k dennímu obnosu
z vkladů v případě uplatnění pravomoci pozastavit platby nebo plnění
1) POPIS PROBLÉMU S VYMEZENÍM VARIANT
Členské státy mohou stanovit, že v případě uplatnění pravomoci pozastavit povinnost platby nebo
plnění ve vztahu k pojištěným vkladům zajistí orgány příslušné k řešení krize, aby vkladatelé měli
přístup k náležitému dennímu obnosu z uvedených vkladů.
BRRD II nově umožňuje orgánu příslušnému k řešení krize uplatnit pravomoc pozastavit povinnost platby
nebo plnění (tzv. moratorium) také ve vztahu k pojištěným vkladům, a to buď v rámci samotného režimu
řešení krize, nebo také nově ihned po prohlášení, že instituce je v selhání nebo pravděpodobně selže.
Moratorium může trvat nejdéle 2 pracovní dny a nelze ho uplatnit zároveň před i v rámci režimu řešení
krize. Pojištěné vklady představují obecně pohledávky z vkladů, které nejsou vyloučeny ze systému
pojištění vkladů podle čl. 5 směrnice DGSD 21, resp. podle § 41c odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, zda tyto pohledávky převyšují limit pro výplatu náhrad ve
výši 100 000 EUR.
Orgán příslušný k řešení krize může stanovit s ohledem na okolnosti jednotlivých případů rozsah závazků,
na které se bude moratorium vztahovat. Zároveň by měl orgán příslušný k řešení krize pečlivě posoudit,
zda je vhodné moratorium uplatňovat i na pojištěné vklady, a to zejména na kryté vklady 22 fyzických osob,
mikro podniků a malých a středních podniků, a měl by vyhodnotit riziko, že by uplatnění pozastavení na
tyto vklady mohlo vážně narušit fungování finančních trhů.
Členské státy mohou zavést povinnost orgánu příslušného k řešení krize zajistit vkladatelům přístup
k náležitému dennímu obnosu z vkladů v případě uplatnění moratoria ve vztahu k pojištěným vkladům.
Alternativně je možné:
A) Neumožnit vkladatelům přístup k náležitému dennímu obnosu z vkladů v případě uplatnění
pravomoci pozastavit povinnost platby nebo plnění ve vztahu k pojištěným vkladům
B) Zavést povinnost orgánu příslušného k řešení krize zajistit vkladatelům přístup k náležitému
dennímu obnosu z vkladů v případě uplatnění pravomoci pozastavit povinnost platby nebo plnění
ve vztahu k pojištěným vkladům
Varianta A představuje nevyužití diskrece v čl. 33a odst. 3 a čl. 69 odst. 5, varianta B předpokládá využití
dané diskrece.

21
22

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se stanoví rámec pro fungování systému
pojištění vkladů jako ochrana vkladatelů před dopady platební neschopnosti úvěrové instituce.
Kryté vklady představují část pojištěných vkladů, která nepřevyšuje limit pro výplatu náhrad ve výši 100 000 EUR.
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2) POPIS VARIANT A IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ JEJICH NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
Varianta A: Neumožnit vkladatelům přístup k náležitému dennímu obnosu z vkladů v případě uplatnění
pravomoci pozastavit povinnost platby nebo plnění ve vztahu k pojištěným vkladům
V této variantě je uplatňován jednotný přístup ke všem věřitelům instituce, a to včetně vkladatelů
s pojištěnými vklady, kteří nebudou mít během doby trvání moratoria přístup ke svým vkladům, na něž by
se moratorium vztahovalo. Pokud je povinnost některé instituce týkající se platby nebo plnění podle
smlouvy pozastavena, pozastaví se na stejnou dobu i povinnost protistran této instituce týkající se platby
nebo plnění podle uvedené smlouvy. Jakákoli povinnost platby nebo plnění, která by obvykle nastala
v průběhu doby pozastavení, nastane okamžitě po skončení uvedené doby, tj. nejpozději po půlnoci
pracovního dne následujícího po dni zveřejnění oznámení o uplatnění moratoria. Z hlediska současného
stavu, kdy není možné v rámci řešení krize na pojištěné vklady moratorium vůbec uplatnit, se jedná
z pohledu vkladatele o přísnější variantu oproti variantě B, která se prostřednictvím umožnění přístupu
k dennímu obnosu z vkladů snaží o částečné zmírnění negativních dopadů moratoria na vkladatele.
Varianta B: Zavést povinnost orgánu příslušného k řešení krize zajistit vkladatelům přístup k náležitému
dennímu obnosu z vkladů v případě uplatnění pravomoci pozastavit povinnost platby nebo plnění ve
vztahu k pojištěným vkladům
Tato varianta zavádí povinnost orgánu příslušného k řešení krize zajistit vkladatelům s pojištěnými vklady
přístup k náležitému dennímu obnosu z vkladů v případě uplatnění moratoria na pojištěné vklady.
Směrnice způsob zajištění přístupu k obnosu z vkladů dále neupřesňuje, pouze v rámci recitálu
č. 28 BRRD II uvádí, že toto opatření má zamezit tomu, aby se vkladatelé během doby trvání moratoria
nedostali do finančních potíží. Je tedy ponecháno na členském státu, do jaké míry přenechá způsob
zajištění přístupu k pojištěným vkladům a určení náležité denní částky výběru v pravomoci orgánu
příslušného k řešení krize, nebo upřesní postup a stanovení příslušné částky v rámci zákona. Zároveň
směrnice nezakazuje využití diskrece pouze u jednoho z moratorií, tedy buď jen před možným vstupem
instituce do režimu řešení krize, nebo jen v rámci řešení krize. Tyto aspekty by tedy musely být dále
řešeny, pokud by na základě hodnocení dopadů bylo shledáno, že zajištění přístupu ke vkladům je vhodné
při uplatnění jakéhokoliv z obou moratorií nebo alespoň jednoho z nich. V BRRD II také není nijak
specifikován vztah vyplacených vkladů v době trvání moratoria a případné výplaty náhrad vkladů, pokud
by nedošlo u dotčené instituce k následnému řešení krize, ale instituce by byla poslána do likvidace. I přes
umožněný částečný přístup ke vkladům představuje tato varianta pro vkladatele zhoršení jejich postavení
oproti současnému stavu, kdy se na pojištěné vklady jediné možné nyní aplikovatelné moratorium
v čl. 69 BRRD nesmí vztahovat.
Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant
Primárním dopadem varianty A je nemožnost vkladatele alespoň omezeně nakládat se svými pojištěnými
vklady po dobu trvání moratoria, která sice může v krajním případě seskupení státních svátků
a nepracovních dní dosáhnout až 7 kalendářních dní, ale v rámci doby, kdy probíhá běžný mezibankovní
platební styk, tj. pouze v pracovní dny, může trvat maximálně 48 hodin, a to při předpokládaném
oznámení použití moratoria ihned po půlnoci příslušného dne.
Po uvedenou dobu by nemohl vkladatel se svými pojištěnými vklady disponovat, což pro něj může
představovat komplikaci, pokud musí provést platbu v době, kdy je moratorium uplatněno. Tuto situaci je
možné řešit provedením vkladu hotovosti na účet na přepážce banky majitele účtu. Problém však nastává
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v případě, kdy plátce má všechny své dostupné prostředky pouze u banky, na níž bylo uplatněno
moratorium. Plátci pak nezbývá jiná možnost, než si potřebnou hotovost vypůjčit. Podle průzkumu
agentury STEM/MARK z roku 2017 pro Air Bank 23 využívalo bankovní služby pouze u jedné banky
40 % Čechů. Téměř 57 % lidí v ČR bylo naopak klientem více než jedné banky, přičemž dvě banky
využívalo 29 % lidí a klientem tří a více bank bylo 28 % respondentů. Zbylá 3 % respondentů neměla vůbec
zřízen účet. 24
Jako vhodné srovnání doby nepřístupnosti vkladů v případě uplatnění moratoria by mohla představovat
doba určená k výplatě náhrad vkladů, kdy vkladatel rovněž nemůže se svými vklady nijak nakládat a nemá
ani možnost výběru určité denní částky. Lhůta pro výplatu náhrad z Fondu pojištění vkladů (FPV) je v ČR
od 1. června 2016 stanovena v souladu se směrnicí DGSD na 7 pracovních dnů od data vydání oznámení
o platební neschopnosti úvěrové instituce, přičemž došlo ke zkrácení této lhůty z původní délky
20 pracovních dní. ČR při transpozici DGSD do českého právního řádu nevyužila možnosti postupného
zkracování lhůty pro výplatu náhrad až do roku 2023, kdy v případě využití tohoto řešení by měl systém
pojištění vkladů povinnost během přechodného období zajistit, aby vkladatelé měli do 5 pracovních dní
od podání žádosti přístup k náležitému obnosu ze svých krytých vkladů na pokrytí nákladů na živobytí. 25
Z tohoto pohledu by se tedy varianta B zdála jak při současném nastavení, tak i v případě eventuálního
využití zmíněné diskrece v DGSD, být do jisté míry disproporční, neboť by během omezené dispozice
s vklady v délce maximálně 2 pracovních dnů z titulu moratoria docházelo pro vkladatele s pojištěnými
vklady k výhodnějšímu zacházení než v případě 3,5krát delší lhůty pro výplatu náhrad vkladů z FPV, resp.
skoro 2,5krát delší lhůty pro přístup k náležitému obnosu krytých vkladů, pokud by bylo využito
postupného zkracování lhůty pro výplatu náhrad.
Moratorium dle čl. 33a BRRD II je možné uplatnit poté, co je instituce prohlášená za selhávající, a zároveň
musí být jeho použití nutné jak k zabránění dalšímu zhoršení finančních podmínek instituce, tak současně
buď ke stanovení, zda byla splněna podmínka veřejného zájmu dle čl. 32 odst. 1 písm. c) BRRD, nebo ke
zvolení vhodného opatření k řešení krize nebo zajištění účinného použití jednoho či více opatření k řešení
krize. Moratorium dle čl. 69 BRRD je pak možné uplatnit po splnění všech podmínek pro vstup instituce
do režimu řešení krize bez dalších doplňujících předpokladů. Vzhledem k tomu, že varianta B by kvůli
možnosti částečné dispozice s vklady vedla pravděpodobně k odlivu části likvidity instituce, může
docházet k dalšímu zhoršování finanční situace instituce a rovněž může být značně oslabována schopnost
výběru a zajištění účinného použití opatření k řešení krize, a to především při rozhodování o prodeji či
přesunu vkladového portfolia, kdy je vhodné znát přesný objem krytých vkladů, které budou vstupovat do
řešení krize. Ve variantě B tedy může docházet k méně efektivnímu naplňování účelu moratoria.
K odlivu likvidity by navíc mohla přispět panická reakce vkladatelů z důvodu nízkého povědomí o pojištění
vkladů. Dle průzkumu realizovaného agenturou SC&C pro ČBA více 37 % respondentů nevědělo, nebo

23

24
25

Alespoň dvě banky využívá téměř 60 % Čechů. Umožňují jim to nízké poplatky [online]. Air Bank a.s.: 11. 4. 2017
[cit. 13. 2. 2019]. Dostupné z: https://www.airbank.cz/novinky/alespon-dve-banky-vyuziva-temer-60-cechu-umoznuji-jim-tonizke-poplatky.
Výzkum Air Bank realizovaný agenturou STEM/MARK se uskutečnil formou online dotazování v lednu a únoru 2017 na
reprezentativním vzorku 600 respondentů ve věku 18 až 60 let.
Postupného zkracování lhůty pro výplatu náhrad využily např. Belgie, Finsko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Slovinsko nebo
Španělsko. Podrobnější informace v: EFDI. Results from the EFDI Survey on Payout Approach, Issues and Challenges. EFDI
Workshop - Payout under the new Regime of the Deposit Guarantee Scheme, Berlin, 14 June 2017. Dostupné z:
https://www.efdi.eu/sites/default/files/archive/2017-06-13_payout_workshop_survey_answers_compilation_0.pdf.
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dokonce tvrdilo, že jejich vklady na účtech nejsou pojištěny. 26 Pouze čtvrtina oslovených pak byla schopna
správně určit výši pojištění vkladů.
Výběr stanoveného denního obnosu by také velmi pravděpodobně využili vkladatelé s objemem
pojištěných vkladů přesahujícím limit krytí ve výši 100 000 EUR. Pro tyto vkladatele představuje
jednoznačnou pobídku k tomu, aby vybrali každý den trvání moratoria maximální možnou část svých
vkladů, skutečnost, že vyplacenou částku během moratoria nelze zohlednit v objemu výplaty náhrad
vkladů, k níž by došlo, pokud by u úvěrové instituce nebyl nakonec ze strany orgánu příslušného k řešení
krize shledán veřejný zájem pro uplatnění některého z opatření k řešení krize. Snížení výplaty náhrad
o vyplacené částky během moratoria by bylo v rozporu se směrnicí DGSD, která výpočet náhrady
předpokládá k objemu krytých vkladů držených na účtu k rozhodnému dni, který by případně vždy nastal
až po skončení moratoria. Nicméně na základě různých průzkumů 27 lze předpokládat, že vklady většiny
fyzických osob nepřesahují limit krytí ve výši 100 000 EUR. Z hlediska celkové částky za bankovní sektor
tvořily ke konci roku 2018 kryté vklady ve výši 2 444 mld. Kč téměř 66 % všech pojištěných vkladů
a celkový objem vkladů nad úrovní krytí tak činil 1 277 mld. Kč.
Varianta B by vyžadovala po úvěrových institucích zabezpečení, že během trvání moratoria by vkladatelé
mohli vybrat denně pouze určitý obnos. Všem vkladatelům by tedy musely být dočasně nastaveny stejné
denní limity pro platby a výběr hotovosti nebo by musel být zajištěn výběr stanoveného obnosu na
pobočkách příslušné banky. BRRD II způsob výběru denního obnosu nijak neupřesňuje. Dále by zde mohl
vznikat problém, zda denní obnos rozložit mezi plnění trvalých plateb, inkas a individuálních výběrů
klienta a případně jakým způsobem. Tím by se zvyšovala nejen administrativní náročnost zajištění
přístupu k dennímu obnosu z vkladů, ale také by vzrostly náklady na vysvětlení takového řešení klientům.
Systémy na zajištění dostupnosti vkladů by dotčené instituce navíc musely zavádět předem v rámci
zajištění své způsobilosti k řešení krize, přestože skutečné využití těchto systémů není vzhledem
k charakteru moratoria jako nástroje určeného spíše na nepředvídatelné situace vůbec jisté. Institucím by
tak plošně vznikly náklady s nízkou pravděpodobností jejich opodstatnění.
Z hlediska pořadí dopadů, které následně ovlivňuje jejich váhu v celkovém hodnocení, lze za hlavní dopad
dané diskrece považovat to, zda bude mít vkladatel během moratoria přístup k pojištěným vkladům, a tím
bude sníženo riziko, že se vkladatel dostane do finančních obtíží, což představuje základní cíl tohoto
opatření. Proti tomuto přínosu pro vkladatele s pojištěnými vklady však stojí několik nevýhod případného
zpřístupnění části vkladů. Základní nevýhodou je dopad na účinnost moratoria, kdy odliv části likvidity,
případně zesílený panickou reakcí vkladatelů, může jednak zhoršovat finanční situaci instituce a jednak
znesnadňovat rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize o použití adekvátního opatření, přičemž
poskytnutí dodatečné doby na zhodnocení správného nastavení opatření mohlo představovat důvod pro
uplatnění moratoria. Varianta B by rovněž vnesla disproporci do systému ochrany vkladatelů, neboť by
zde vznikl jasný nepoměr mezi ochranou vkladatele v různých situacích znepřístupnění vkladů, kdy při
uplatnění moratoria po dobu nejvýše 2 dní by měl vkladatel nárok na přístup k určitému dennímu obnosu
26

27

Dobrá zpráva pro banky: důvěra i spokojenost jejich klientů dlouhodobě vzrůstá [online]. Česká bankovní asociace: 26. 3. 2019
[cit. 14. 5. 2019]. Dostupné z: https://www.czech-ba.cz/cs/media-servis/tiskove-zpravy/dobra-zprava-pro-banky-duvera-ispokojenost-jejich-klientu-dlouhodobe-vzrusta.
Dle průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisen stavební spořitelnu má více než 100 000 Kč naspořeno pouze 25 % Čechů
(Pětina Čechů nemá žádnou rezervu pro nenadálé výdaje [online]. Raiffeisen stavební spořitelna: 11. 3. 2019 [cit. 15. 4. 2019].
Dostupné z: https://www.rsts.cz/petina-cechu-nema-zadnou-rezervu-pro-nenadale-vydaje).
Dle průzkumu společnosti Wüstenrot mělo 15 % jejích klientů na spořicím účtu uloženo více než 1 milion korun. (Jak spoří
Češi? Na spořicím účtu, ale i doma pod polštářem [online]. Wüstenrot: 25. 4. 2017 [cit. 15. 4. 2019]. Dostupné
z: https://www.wuestenrot.cz/o-nas/novinky/2017-(1)/pruzkum-jak-spori-cesi).
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z vkladů, přestože během 3,5krát delší lhůty pro výplatu náhrad vkladů mu není dispozice s vklady vůbec
umožněna. Další závažnou nevýhodu představují dodatečné náklady bank na úpravu systémů, které musí
umožnit u všech vkladatelů s pojištěnými vklady nastavit po dobu moratoria stejné denní limity pro platby
a výběr hotovosti, nebo na případné zajištění výběru na svých pobočkách a další případné náklady bank
spojené s konečnou podobou řešení částečné dispozice s vklady a vysvětlením přijatého řešení svým
klientům.
Tabulka 4: Vyhodnocení dopadů uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 33a odst. 3 a čl. 69 odst.
5 – Přístup vkladatelů k dennímu obnosu z vkladů v případě uplatnění pravomoci pozastavit platby nebo plnění

Dopady

Varianty
A
B

Přístup vkladatelů ke svým pojištěným
vkladům během moratoria

--

Účinná realizace moratoria
Konzistentnost s lhůtou pro výplatu
náhrad vkladů
Náklady institucí spojené se zajištěním
výběru stanoveného obnosu

Pořadí

Váha

Varianty
A
B

-

1.

0,40

1

2

++

+

2.

0,30

5

4

0

-

3.

0,20

3

2

0

-

4.

0,10

3

2

2,80

2,60

Celkové bodové hodnocení

3) KONZULTACE
ČBA: Banky preferují variantu A, tedy nevyužít diskreci, protože varianta B by představovala neúměrnou
zátěž pro banky v porovnání s jejím přínosem pro klienty a mohla by vést i k runu na banku, i když by byl
výběr zastropován limitem.
ČNB: ČNB preferuje variantu A, tedy nevyužití diskrece. Tento přístup odůvodňuje následovně:
•

•
•

Maximální doba trvání moratoria na pojištěné a kryté vklady (2 pracovní dny) je podstatně kratší,
než je lhůta pro vyplácení náhrad z Fondu pojištění vkladů (FPV) (7 pracovních dnů). Je-li
nedostupnost krytých vkladů po dobu 7 dnů pro vkladatele přípustná, nedostupnost vkladů po
dobu 2 dnů nemůže představovat naléhavější problém vyžadující dodatečnou moderaci.
Povinná dostupnost části vkladů může i při malých denních částkách zmařit účel moratoria,
kterým je stabilizace instituce.
S implementací diskrece jsou ve srovnání s jejím nevyužitím spojeny další legislativní,
administrativní i technické otázky a náklady, např. nutnost legislativně řešit vztah vybrané částky
k výši případného pozdějšího nároku na náhradu z FPV nebo nutnost institucí předem se
technicky připravit na umožnění transakcí s denní částkou a dohled ČNB nad touto přípravou.
Uplatnění moratoria přitom při řešení krize nelze vyloučit, avšak zřejmě nepůjde ani o pravidelně
využívané opatření.

4) SHRNUTÍ VYHODNOCENÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ
Hlavní přínos zajištění přístupu k náležitému dennímu obnosu z pojištěných vkladů v podobě odvrácení
případných finančních komplikací by se vzhledem k omezené době trvání moratoria a relativně
rozšířeného držení účtů ve více bankách pravděpodobně týkal pouze omezeného okruhu vkladatelů.
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Možnost částečné dispozice s pojištěnými vklady zároveň vykazuje poměrně významné negativní dopady.
Kvůli nemožnosti zamezit odlivu vkladů by se mohla výrazně snížit efektivita moratoria a obecně by mohlo
být ohroženo dosažení cíle, kvůli němuž bylo moratorium použito. Přístup ke vkladům během moratoria
by zároveň pokřivil současný systém ochrany vkladatelů z hlediska nerovných podmínek dispozice s vklady
při uplatnění moratoria a výplaty náhrad vkladů. V neposlední řadě by zpřístupnění části vkladů přinášelo
dodatečné náklady pro úvěrové instituce na zajištění výběru pevně stanovené denní částky z vkladů po
dobu moratoria.
K implementaci se navrhuje varianta A – neumožnit vkladatelům přístup k náležitému dennímu obnosu
z vkladů v případě uplatnění pravomoci pozastavit povinnost platby nebo plnění ve vztahu
k pojištěným vkladům.
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Čl. 44a odst. 1 – Povinnost posouzení vhodnosti investice při prodeji
kapitálových nástrojů a nepodřízených odepisovatelných závazků
1) POPIS PROBLÉMU S VYMEZENÍM VARIANT
1. Členské státy zajistí, aby prodávající způsobilých závazků, jež splňují všechny podmínky uvedené
v článku 72a nařízení (EU) č. 575/2013, kromě čl. 72a odst. 1 písm. b) a čl. 72b odst. 3 až 5
uvedeného nařízení, prodávali takové závazky neprofesionálním zákazníkům ve smyslu čl. 4 odst. 1
bodu 11 směrnice 2014/65/EU, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) prodávající provedl posouzení vhodnosti v souladu s čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU;
b)

prodávající je na základě posouzení podle písmene a) přesvědčen, že tyto způsobilé závazky
jsou pro daného neprofesionálního zákazníka vhodné;

c) prodávající podloží vhodnost v souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU.
Bez ohledu na první pododstavec mohou členské státy stanovit, že podmínky vymezené v písmenech
a) až c) tohoto pododstavce se použijí na prodávající jiných nástrojů, které jsou kapitálem nebo
závazky použitelnými k rekapitalizaci z vnitřních zdrojů.
BRRD II nově zavádí omezení prodeje podřízených dluhových nástrojů, které jsou způsobilé pro minimální
požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL), neprofesionálním (retailovým) zákazníkům. Za
profesionálního zákazníka je považován klient, který spadá do kategorie profesionálních zákazníků dle
přílohy II směrnice MiFID II 28, a klient, který požádal, aby s ním bylo zacházeno jako s profesionálním
zákazníkem, a splnil daná kritéria hodnocení provedeného obchodníkem s cennými papíry. 29 Všichni
ostatní klienti jsou pokládáni za neprofesionální zákazníky.
Jeden z možných aspektů omezení prodeje podřízených způsobilých dluhových nástrojů spočívá
v zavedení povinnosti prodávajících provést při prodeji takových nástrojů neprofesionálním zákazníkům
posouzení vhodnosti v souladu s čl. 25 odst. 2 MiFID II, které bylo implementováno do zákona č. 256/2004
Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“). Na základě tohoto
posouzení musí být prodávající přesvědčen, že je podřízený způsobilý dluhový nástroj pro daného
zákazníka vhodný, a zákazníkovi musí podat zprávu o výsledku posouzení vhodnosti.

28

29

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic
2002/92/ES a 2011/61/EU. Transponováno zákonem č. 204/2017 Sb. do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Profesionálním zákazníkem se rozumí osoba,
a) která obchodníka s cennými papíry požádá, aby s ní zacházel jako s profesionálním zákazníkem, a ten se žádostí
souhlasí a
b) která splňuje alespoň 2 z těchto 3 kritérií:
1. provedla za každé z posledních 4 po sobě jdoucích čtvrtletí v příslušné oblasti finančního trhu obchody
s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů
za čtvrtletí,
2. objem jejího majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň
500 000 EUR,
3. vykonávala po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonává v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání
nebo funkce činnost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká.
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Členským státům je v BRRD II výslovně umožněno stanovit, aby provedení testu vhodnosti bylo
vyžadováno vždy i v případě prodeje nástrojů kvalifikovaných jako kapitálové nástroje nebo nepodřízené
odepisovatelné závazky. Cílem zavedení povinnosti provést test vhodnosti při prodeji těchto nástrojů
neprofesionálním zákazníkům by mělo být omezení rizika jejich nesprávného prodeje retailovým
investorům, a to zejména těm, kteří již mají nějaký klientský vztah s institucí, která tyto nástroje sama
emitovala.
Povinnost obchodníka s cennými papíry posoudit vhodnost investice v současné době vyplývá v případě
poskytování investičního poradenství nebo správy portfolia z čl. 25 odst. 2 MiFID II. K provedení testu
vhodnosti musí prodávající získat od neprofesionálního zákazníka informace o jeho odborných znalostech
a zkušenostech v oblasti investic, o finančním zázemí včetně schopnosti nést ztráty a o investičních cílech
včetně tolerance k riziku. 30 Prodávající má povinnost uvedené informace získat v rozsahu, který mu
umožní vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby, poskytnutí rady ohledně investičního nástroje nebo
provedení obchodu s investičním nástrojem odpovídá finančnímu zázemí zákazníka, jeho investičním
cílům a odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, zejména jeho
toleranci k riziku a schopnosti nést ztráty. 31
Následně je prodávající před provedením obchodu povinen dle čl. 25 odst. 6 MiFID II poskytnout
zákazníkovi na trvalém nosiči dat prohlášení o vhodnosti obsahující informace o poskytnutém investičním
poradenství a o tom, jak poskytnuté investiční poradenství vyhovuje preferencím, cílům a dalším
charakteristikám zákazníka. 32 Prodej neprofesionálnímu zákazníkovi může být uskutečněn pouze za
podmínky, že prodávající je na základě provedeného testu vhodnosti přesvědčen, že investiční nástroj je
pro daného zákazníka vhodný.
Pokud obchodník s cennými papíry prodává investiční nástroj bez poskytování služeb na bázi investičního
poradenství, není povinen provést test vhodnosti, ale v případě, že se jedná o komplexní nástroj, musí
vždy provést alespoň test přiměřenosti. Prodávající v tomto případě musí získat od zákazníka informace
o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, a to v rozsahu, který mu umožní
vyhodnotit, zda poskytnutí investiční služby nebo rady ohledně investičního nástroje nebo provedení
obchodu s investičním nástrojem odpovídá odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro
pochopení souvisejících rizik. 33 Rozsah informací nezbytných pro provedení testu přiměřenosti je tedy
menší než pro účely provedení testu vhodnosti.
V případě, že prodávající vyhodnotí informace získané pro účely provedení testu přiměřenosti tak, že
poskytnutí příslušné investiční služby, rady ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu
s investičním nástrojem neodpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem zákazníka, musí zákazníka
upozornit, že produkt pro něj není přiměřený. 34 Není zde tedy zavedena podmínka, že prodej může být
uskutečněn pouze tehdy, pokud je prodávající přesvědčen, že investiční nástroj je pro daného zákazníka
vhodný, jako je tomu u testu vhodnosti.
Pokud zákazník odmítne uvedené informace pro test přiměřenosti poskytnout nebo je neposkytne
v požadovaném rozsahu, prodávající musí zákazníka poučit o tom, že takový postoj mu neumožní
30
31
32
33
34

§ 15h odst. 1 ZPKT.
§ 15h odst. 2 ZPKT.
§ 15e odst. 3 ZPKT.
§ 15i odst. 1 a 2 ZPKT.
§ 15i odst. 3 ZPKT.
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vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby, rady ohledně investičního nástroje nebo provedení
obchodu s investičním nástrojem odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro
pochopení souvisejících rizik. 35
Lze vymezit dvě varianty řešení:
A) Prodej kapitálového či nepodřízeného odepisovatelného nástroje za nyní platných podmínek
B) Zavedení povinnosti prodávajícího provést posouzení vhodnosti investice při prodeji kapitálového
či nepodřízeného odepisovatelného nástroje
Varianta A představuje zachování současného stavu a nevyužití diskrece v čl. 44a odst. 1, varianta B
předpokládá využití dané diskrece.

2) POPIS VARIANT A IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ JEJICH NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
Varianta A: Prodej kapitálového či nepodřízeného odepisovatelného nástroje za nyní platných
podmínek
V této variantě je zachován současný stav ochrany investora. Obchodník s cennými papíry či jiný
prodávající v podobě investičního zprostředkovatele nebo případně i investiční společnosti je povinen
posoudit vhodnost investice v případě poskytování investičního poradenství nebo správy portfolia.
Investiční poradenství zahrnuje poskytnutí osobních doporučení klientům ve vztahu k transakcím
týkajícím se finančních nástrojů buď na základě žádosti klientů, nebo z iniciativy instituce. V tomto ohledu
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal prohlášení, že i v případě prodeje vlastních
produktů svým vlastním zákazníkům (tzv. self-placement) je velmi pravděpodobné, že interakce mezi
investorem a úvěrovou institucí ve své podstatě zahrnuje osobní doporučení, a tedy investiční
poradenství poskytnuté zákazníkovi, což zakládá povinnost provést test vhodnosti. 36 Stejný názor
potvrdily EBA a ESMA ve vztahu k MiFID II ve svém společném prohlášení k zacházení s retailovými
investicemi do odepisovatelných závazků. 37 Nicméně text těchto prohlášení není explicitně uveden ve
směrnici či nařízení (Level 1 předpisy) ani v právních aktech v přenesené pravomoci či prováděcích aktech
(Level 2 předpisy), což nemusí dostatečně vynucovat provedení testu vhodnosti ve všech
případech self-placementu. 38
Jak kapitálové nástroje, tak nepodřízené nástroje, které mohou být dle BRRD předmětem odpisu či
konverze, se řadí mezi odepisovatelné nástroje. Na základě čl. 57 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2017/565 39 nelze považovat odepisovatelné nástroje za nekomplexní nástroje, neboť kvůli možnosti
jejich odpisu či konverze není splněno kritérium, že finanční nástroj neobsahuje ustanovení, podmínku
nebo aktivační událost, které by mohly zásadně změnit povahu nebo riziko investice či výplatní profil, jako
jsou investice, které zahrnují právo přeměnit nástroj na jinou investici. V případě prodeje komplexního
35
36
37
38
39

§ 15i odst. 4 ZPKT.
ESMA. MiFID practices for firms selling financial instruments subject to the BRRD resolution regime. 2 June 2016
ESMA/2016/902, bod 25, str. 8.

EBA a ESMA. Statement of the EBA and ESMA on the treatment of retail holdings of debt financial instruments
subject to the Bank Recovery and Resolution Directive. 30. 5. 2018 EBA/Op/2018/03, bod 37, s. 13.

Conac, P.H. Mis-selling of Financial Products: Subordinated Debt and Self-placement. Policy Department for Economic,
Scientific and Quality of Life Policies, June 2018, str. 45.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení
pojmů pro účely zmíněné směrnice.
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nástroje bez poskytování služeb na bázi investičního poradenství je pak dle MiFID II požadováno v každém
případě alespoň provedení testu přiměřenosti.
Test přiměřenosti by měl být proveden vždy bez ohledu na způsob nabízení, distribuce nebo prodeje
komplexního nástroje. I v případě zpřístupnění produktu zákazníkům z jejich vlastní iniciativy
prostřednictvím služeb provádění transakcí bez aktivního marketingu musí mít obchodník přiměřenou
míru jistoty, že jeho platformu využívají pouze zákazníci s odpovídajícím rizikovým profilem a zákazníci
vyhovující danému cílovému trhu. Stanovisko ČNB k nabývání dluhových investičních nástrojů do majetku
zákazníků uvádí, že „nabízení, distribuci a prodej komplexních dluhových investičních nástrojů zákazníkům,
kteří nejsou obchodníkem vyhodnoceni jako zákazníci velmi zkušení, znalí a s vysokou tolerancí vůči
příslušným rizikům, nelze považovat za slučitelné se standardy odborné péče a za jednání v nejlepším
zájmu zákazníka. Se standardy odborné péče a s jednáním v nejlepším zájmu zákazníka se rovněž
neslučuje distribuce komplexních dluhových investičních nástrojů, spočívající ve zpřístupnění investičních
nástrojů (potenciálním) zákazníkům k obchodování z jejich vlastní iniciativy (prostřednictvím služeb
provádění transakcí bez aktivního marketingu), pokud je prováděna na základě nevhodně nastaveného
nebo vyhodnoceného testu přiměřenosti.“ 40
Varianta B: Zavedení povinnosti prodávajícího provést posouzení vhodnosti investice při prodeji
kapitálového či nepodřízeného odepisovatelného nástroje
Tato varianta zavádí povinnost provést test vhodnosti ve všech případech prodeje kapitálových
a nepodřízených odepisovatelných nástrojů neprofesionálním zákazníkům, a to včetně jakéhokoliv
prodeje vlastních produktů svým vlastním zákazníkům bez ohledu na způsob nabízení, distribuce nebo
prodej takových nástrojů. Prodávající by byl v každém případě povinen získat od zákazníka všechny
nezbytné informace pro provedení testu vhodnosti, a to v rozsahu, který mu umožní vyhodnotit, zda
provedení obchodu týkajícího se kapitálového nástroje nebo nepodřízeného odepisovatelného nástroje
odpovídá finančnímu zázemí zákazníka, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem
potřebným pro pochopení souvisejících rizik.
Prodej neprofesionálnímu zákazníkovi může být následně uskutečněn pouze za podmínky, že prodávající
je na základě provedeného testu vhodnosti přesvědčen, že kapitálový nástroj nebo nepodřízený dluhový
odepisovatelný nástroj je pro daného zákazníka vhodný. Nové povinnosti prodávajícího by se týkaly pouze
závazků vydaných po účinnosti zákona transponujícího čl. 44a BRRD II do českého právního řádu.
V případě upřednostnění varianty B před variantou A by bylo nutné následně upřesnit rozsah nástrojů
a závazků, na které by se vztahovala povinnost prodávajícího provést test posouzení vhodnosti.
Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant
Cílem zavedení testu vhodnosti při prodeji nástrojů kvalifikovaných jako kapitálové nástroje nebo
nepodřízené odepisovatelné závazky je eliminace rizika nesprávného prodeje (mis-selling) těchto
nástrojů, a to zejména retailovým klientům instituce, která tyto nástroje sama emitovala. K mis-sellingu
docházelo v období před a během finanční krize zejména v Itálii, Španělsku a Portugalsku, kde mnohé
banky prodaly v poměrně velkých objemech svým klientům kapitálové a další hybridní či podřízené
nástroje bez náležitého upozornění na možná rizika z důvodu slabého vynucování a dílčích nedostatků
40

ČNB. Dohledový benchmark č. 2 k nabývání dluhových investičních nástrojů do majetku zákazníků nebo investičních fondů.
ČNB,
2019,
bod
10
str.
7.
Dostupné
z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financnitrh/.galleries/vykon_dohledu/dohledove_benchmarky/download/dohledovy_benchmark_2019_02.pdf.
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tehdy platných pravidel ve směrnici MiFID. 41 Klienty nevědomě podstupovaná rizika se následně
materializovala při potížích příslušných bank a potřebě provést odpis či konverzi těchto nástrojů s cílem
splnit podmínky pro použití veřejných prostředků na záchranu bank obsažené ve Sdělení o bankovnictví 42.
Retailoví investoři, jimž byly jejich nástroje odepsány, pak museli být často kompenzováni, ať již
prostřednictvím soukromých či veřejných zdrojů. V ČR podle dostupných zdrojů byly zaznamenány
v tomto ohledu pouze ojedinělé případy mis-sellingu.
Nad rámec porovnání dopadů jednotlivých variant je nutné poznamenat, že i v případě absence případů
mis-sellingu může mít použití odpisu dluhových nástrojů retailových klientů poměrně vážné dopady na
finanční stabilitu. Pokud drobní klienti drží velké množství odepisovatelných závazků, odpis jejich investic
může nejen výrazně zhoršit ekonomickou situaci domácností, ale v konečném důsledku vést kvůli ztrátě
důvěry klientů v bankovní či finanční systém až k potenciálnímu runu na banky a vzniku efektu nákazy.
Tato případná reakce může být o to silnější, pokud docházelo k self-placementu. Odpis držitelů dluhopisů
instituce, kteří byli zároveň jejími klienty, může způsobit ztrátu klientské základny a spolu s poškozením
reputace instituce vážně komplikovat obnovení fungování instituce po použití opatření k řešení krize.
Hlavním pozitivním dopadem varianty B je ochrana neprofesionálního zákazníka, neboť test vhodnosti
klade na prodávajícího vyšší nároky z hlediska posouzení vhodnosti investice než samotný test
přiměřenosti. Na druhou stranu přijetí MiFID II a MiFIR 43 posílilo legislativní rámec v předcházení
mis-sellingu a usnadnilo dohledovým orgánům vynucování pravidel. Navíc dle recitálu č. 16 BRRD II by
orgány příslušné k řešení krize měly být v případě nalezení známky potenciálního porušování MiFID II
schopny upozornit a vyměnit si důvěrné informace s orgány pro dohled nad tržním chováním za účelem
vynucování dodržování pravidel MiFID II. Orgán příslušný k řešení krize má také možnost omezit případné
nadměrné držení způsobilých nástrojů ze strany neprofesionálních zákazníků, a to prostřednictvím určení
překážky způsobilosti k řešení krize. V souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU)
2016/1075 44 by orgán příslušný k řešení krize měl prověřovat investorskou základnu nástrojů MREL
příslušné instituce. Pokud shledá, že významná část nástrojů MREL dané instituce je držena
neprofesionálními zákazníky, může konstatovat překážku způsobilosti k řešení krize vyplývající zejména
z velikosti a povahy této investorské základny či i případného rizika mis-sellingu a následně instituci
doporučit, aby tuto překážku vyřešila. Tato pravomoc navíc respektuje individualizovaný přístup
k nastavení MREL.
Dle čl. 24 MiFID II a čl. 41 a 44 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 musí instituce
poskytnout informace o rizicích finančního nástroje, která jsou spojena i s případnou možností odpisu či
konverze nástroje ze strany orgánu příslušného k řešení krize. Navíc v případě způsobilých nástrojů pro

41
42
43
44

Conac, P.H. Mis-selling of Financial Products: Subordinated Debt and Self-placement. Policy Department for Economic,
Scientific and Quality of Life Policies, June 2018, str. 32.
Sdělení Komise o použití pravidel pro poskytování státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí od 1. srpna
2013.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně
nařízení (EU) č. 648/2012.
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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MREL vydaných po 28. červnu 2021 (dvou letech od vstupu nařízení CRR II 45 v platnost) bude podle čl. 72b
odst. 2 písm. n) CRR II muset příslušná smluvní dokumentace a případně prospekt týkající se jejich emise
výslovně uvádět možnost výkonu pravomocí k odpisu a konverzi v souladu s čl. 48 BRRD.
Další dopady případného zavedení varianty B byly identifikovány v podobě potenciálně vyšších provozních
nákladů spojených s investicí na straně institucí a časových nákladů na straně potenciálních
neprofesionálních zákazníků. Povinné provedení testu vhodnosti ve variantě B je kvůli nutnosti získání
většího množství informací o zákazníkovi více nákladné z hlediska posouzení ze strany instituce, tak
doložení ze strany zákazníka. Zvýšení nákladů spojených s poskytnutím investice se však může týkat spíše
velmi omezeného okruhu případů, neboť prakticky vždy se při prodeji komplexního nástroje vydává
osobní doporučení, tj. poskytuje poradenství, a jak je uvedeno v popisu varianty A, i self-placement by
měl ze své podstaty zahrnovat investiční poradenství poskytnuté zákazníkovi, a tedy návazné provedení
testu vhodnosti. Z tohoto důvodu jsou z hlediska pořadí dopadů zmiňované náklady spíše upozaděny.
Za závažnější negativní dopad varianty B je možné považovat její legislativní nekoncepčnost z hlediska
jiných komplexních finančních nástrojů, než jsou odepisovatelné nástroje. Provedení testu vhodnosti by
bylo ve variantě B zakotveno přímo v BRRD pouze pro určitou omezenou skupinu nástrojů, přičemž
systémovým řešením by mělo být uvedení jasného a transparentního opatření nakládání s různými
skupinami nástrojů přímo v legislativě týkající se trhu s finančními nástroji. Stanovovaní dodatečných či
doplňujících požadavků pouze pro určitou kategorii nástrojů, tj. v případě varianty B kapitálových či
nepodřízených odepisovatelných nástrojů, může zpochybňovat obecný rozsah režimu ochrany investorů
v MiFID II, který by se měl v současné době již v naprosté většině případů vztahovat i na tyto nástroje.
Povinnost posouzení vhodnosti investice při prodeji kapitálových nástrojů a nepodřízených
odepisovatelných závazků není v BRRD II jednoznačně formulována ve vztahu k okruhu prodávajících, na
které by se tato povinnost měla vztahovat. Pokud by se povinnost provést test vhodnosti měla vztahovat
na jakéhokoliv prodávajícího, a to včetně prodejů na sekundárním trhu, mělo by to negativní dopad na
likviditu těchto nástrojů a v konečném důsledku mohlo poškodit retailové vlastníky těchto nástrojů.
Prodávající, který není osobou oprávněnou poskytovat investiční služby, přitom zcela jistě není zárukou
kvalifikovaného provedení testu vhodnosti. I přesto, že by byl případně doplněn požadavek, aby při
prodeji na sekundárním trhu test vhodnosti vždy zajistil obchodník s cennými papíry, atraktivita takových
cenných papírů by se zřejmě výrazně snížila.

45

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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.
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Tabulka 5: Vyhodnocení dopadů uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 44a odst. 1 – Povinnost
posouzení vhodnosti investice při prodeji kapitálových nástrojů a nepodřízených odepisovatelných závazků

Varianty

Dopady

Pořadí

Váha

A

B

Ochrana neprofesionálního zákazníka

0

+

1.

Koncepčnost regulace

0

-

Provozní náklady institucí spojené s investicí

0

Časové náklady neprofesionálních zákazníků na splnění
požadavků

0

Varianty
A

B

0,40

3

4

2.

0,30

3

2

-

3.

0,20

3

2

-

4.

0,10

3

2

3,00

2,80

Celkové bodové hodnocení

3) KONZULTACE
ČBA: Banky preferují variantu A, protože situace, kdy je třeba provést posouzení vhodnosti, vymezuje
MiFID II a navazující předpisy a výkladová stanoviska (viz ESMA – MiFID II Supervisory Briefing
Appropriatness and Execution-only). Dodatečná úprava by byla nesystémová.
ČNB: ČNB se domnívá, že není důvod rozšiřovat povinnost vykonat test vhodnosti u každého prodeje
kapitálových nástrojů nebo odepisovatelných závazků instituce, a preferuje proto variantu A. Za prvé,
rámec MiFID II považuje v oblasti povinností stanovených distributorům finančních nástrojů za účelem
ochrany retailových zákazníků za dostatečný. Nástroje emitované institucemi nepokládá za
fundamentálně rizikovější než obdobné nástroje emitované jinými subjekty, zvláštní režim proto
nepovažuje za potřebný. Za druhé, pokud jde o nabízení vlastních finančních nástrojů, ČNB považuje
riziko, že se neuplatní adekvátní pravidla pro jednání se zákazníky podle MiFID II, za velmi nízké. Takové
nabízení bude totiž v naprosté většině situací spojeno s poskytnutím investičního poradenství, což
implikuje povinnost provést test vhodnosti. I pokud by v konkrétních případech nebylo možné dovodit, že
došlo k poskytnutí investičního poradenství, mohou se uplatnit další pravidla MiFID II, včetně určení
vhodného cílového trhu. Dodatečný zvláštní režim proto ČNB považuje za nadbytečný. Za třetí, formulaci
povinnosti v BRRD II považuje ČNB za nejednoznačnou a při jistém výkladu by z ní bylo možné dovozovat,
že se povinnost provést test vhodnosti vztahuje na jakéhokoliv prodávajícího, včetně prodejů na
sekundárním trhu. To by mělo negativní dopad na likviditu těchto nástrojů a v konečném důsledku mohlo
poškodit retailové vlastníky nástrojů.

4) SHRNUTÍ VYHODNOCENÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ
Dle současné platné právní úpravy má obchodník s cennými papíry povinnost posoudit vhodnost investice
v případě poskytování investičního poradenství nebo správy portfolia. Dle prohlášení ESMA by se
i v případě prodeje vlastních nástrojů svým vlastním zákazníkům mělo v naprosté většině případů jednat
o investiční poradenství poskytnuté zákazníkovi, a proto by měl být proveden test vhodnosti investice.
Využití diskrece tedy nemusí mít jednoznačný přínos ke zvýšení ochrany zákazníka, ale naopak svým
nekoncepčním a nesystémovým zásahem do regulace prodeje nástrojů zpochybnit v současnosti účinný
rozsah ochrany investorů dle MiFID II. Navíc bylo vyhodnoceno, že potenciální riziko mis-sellingu u dané
instituce lze individuálně řešit prostřednictvím opatření prováděných ze strany orgánu příslušného
k řešení krize v případné spolupráci s orgány pro dohled nad tržním chováním.
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Jediný přínos varianty B v podobě možné dodatečné ochrany zákazníka nepřevažuje dodatečné náklady,
které by si toto řešení vyžádalo. Vzhledem k zachování konzistentního a koncepčního přístupu k regulaci
se jako vhodnější jeví varianta A – prodej kapitálového či nepodřízeného odepisovatelného nástroje za
nyní platných podmínek.
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Čl. 44a odst. 5 a 6 – Způsob omezení prodeje podřízených způsobilých
dluhových nástrojů neprofesionálním zákazníkům
1) POPIS PROBLÉMU S VYMEZENÍM VARIANT
5. Aniž je dotčen článek 25 směrnice 2014/65/EU a odchylně od požadavků stanovených v odstavcích
1 až 4 tohoto článku, mohou členské státy stanovit minimální jmenovitou hodnotu činící alespoň
50 000 EUR pro závazky uvedené v odstavci 1, přičemž se zohlední tržní podmínky a postupy
dotčeného členského státu, jakož i stávající opatření na ochranu spotřebitele v rámci jeho jurisdikce.
6. Pokud hodnota celkových aktiv subjektů uvedených v čl. 1 odst. 1, které jsou usazeny v členském
státě a na něž se vztahuje požadavek uvedený v článku 45e, nepřekračuje 50 miliard EUR, daný
členský stát může odchylně od požadavků stanovených v odstavcích 1 až 5 tohoto článku uplatnit
pouze požadavek uvedený v odst. 2 písm. b) tohoto článku.
BRRD II nově zavádí možnosti omezení prodeje podřízených dluhových nástrojů, které jsou způsobilé pro
minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL), neprofesionálním (retailovým) zákazníkům.
Za profesionálního zákazníka je považován klient, který spadá do kategorie profesionálních zákazníků dle
přílohy II směrnice MiFID II 46, a klient, který požádal, aby s ním bylo zacházeno jako s profesionálním
zákazníkem, a splnil daná kritéria hodnocení provedeného obchodníkem s cennými papíry. 47 Všichni
ostatní klienti jsou pokládáni za neprofesionální zákazníky.
Podřízené způsobilé dluhové nástroje jsou takové nástroje, které nejsou považovány za položky
kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2, lze je odepsat či konvertovat,
splňují příslušná kritéria pro jejich zahrnutí do MREL a zároveň pohledávky věřitelů držících tyto nástroje
jsou v rámci insolvenčního řízení uspokojovány až po pohledávkách věřitelů ze standardních
(nezajištěných) seniorních závazků instituce. Do podřízených způsobilých dluhových nástrojů nejsou
rovněž řazeny nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 se zbytkovou splatností nejméně jeden rok
v rozsahu, v němž se nepovažují za položky kapitálu tier 2 v souladu s čl. 64 CRR.
Členský stát může zvolit jedno z následujících řešení omezení prodeje:
1. Omezení spočívá v zavedení povinností prodávajícího provést při prodeji podřízeného
způsobilého dluhového nástroje posouzení vhodnosti v souladu s čl. 25 odst. 2 MiFID II.
Prodávající musí být na základě tohoto posouzení přesvědčen, že je podřízený způsobilý dluhový
nástroj pro daného zákazníka vhodný a zákazníkovi musí podat zprávu o výsledku posouzení
vhodnosti.
Omezení se dále týká stanovení maximální investované částky v závislosti na portfoliu klienta
a minimální výše počáteční investice klienta do podřízených způsobilých dluhových nástrojů.
Pokud portfolio finančních nástrojů neprofesionálního zákazníka nepřesahuje v době koupě
500 000 EUR, prodávající zajistí, aby tento zákazník neinvestoval do podřízených způsobilých
dluhových nástrojů souhrnnou částku přesahující 10 % jeho portfolia finančních nástrojů a aby
46

47

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic
2002/92/ES a 2011/61/EU. Transponováno zákonem č. 204/2017 Sb. do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém
trhu, ve znění pozdějších předpisů.
Viz poznámka pod čarou č. 20 v rámci popisu problému diskrece v čl. 44a odst. 1 týkající se stanovení povinnosti posouzení
vhodnosti investice při prodeji kapitálových nástrojů a nepodřízených odepisovatelných závazků
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počáteční částka investovaná do jednoho nebo více podřízených způsobilých dluhových nástrojů
činila minimálně 10 000 EUR.
2. Omezení spočívá ve stanovení minimální jmenovité hodnoty podřízeného způsobilého dluhového
nástroje na úrovni 50 000 EUR.
3. Omezení spočívá ve stanovení minimální výše počáteční investice zákazníka do podřízených
způsobilých dluhových nástrojů na úrovni 10 000 EUR za podmínky, že celkový objem aktiv
subjektů podléhajících řešení krize se sídlem v daném členském státě nepřesáhne 50 mld. EUR.
Pro účely prvního řešení musí neprofesionální zákazník poskytnout prodávajícímu přesné informace
o svém portfoliu finančních nástrojů, včetně jakýchkoli investic do podřízených způsobilých dluhových
nástrojů. Portfoliem finančních nástrojů se pak rozumí vklady a finanční nástroje, přičemž se nezahrnují
finanční nástroje, které byly poskytnuty jako kolaterál.
V dané otázce byly identifikovány tři varianty řešení:
A) Zavedení omezení v podobě povinnosti prodávajícího provést posouzení vhodnosti a paralelního
stanovení maximální investované částky a minimální počáteční investice ve výši 10 000 EUR
B) Zavedení omezení v podobě stanovení minimální jmenovité hodnoty nástroje ve výši 50 000 EUR
C) Zavedení omezení v podobě stanovení minimální počáteční investice ve výši 10 000 EUR za
předpokladu splnění nutné podmínky
Varianta A představuje nevyužití diskrece v čl. 44a odst. 5, varianta B předpokládá využití dané diskrece.
Varianta C předpokládá využití diskrece v čl. 44a odst. 6, pokud je splněna podmínka, že celkový objem
aktiv subjektů podléhajících řešení krize se sídlem v ČR nepřesáhne 50 mld. EUR.

2) POPIS VARIANT A IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ JEJICH NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
Varianta A: Zavedení omezení v podobě povinnosti prodávajícího provést posouzení vhodnosti a
paralelního stanovení maximální investované částky a minimální počáteční investice ve výši 10 000 EUR
Tato varianta představuje výchozí nastavení omezení prodeje podřízených způsobilých dluhových
nástrojů neprofesionálním zákazníkům. Prodávající musí nejdříve v souladu s čl. 25 odst. 2 MiFID II
posoudit, že podřízený způsobilý dluhový nástroj je pro daného zákazníka vhodný. Pro provedení testu
vhodnosti musí prodávající získat informace o znalostech a zkušenostech zákazníka v oblasti investic,
o jeho finanční situaci, včetně schopnosti nést ztráty, a o jeho investičních cílech, včetně jeho rizikové
tolerance, aby tak mohl zákazníkovi doporučit investiční službu a finanční nástroje, které jsou pro něj
vhodné a zejména jsou v souladu s jeho rizikovou tolerancí a schopností nést ztráty.
V případě vyhodnocení, že nástroj je pro zákazníka vhodný, jsou na samotnou investici aplikovány
následně ještě dva kvantitativní limity. Neprofesionální zákazník nesmí investovat do podřízených
způsobilých dluhových nástrojů souhrnnou částku přesahující 10 % jeho portfolia finančních nástrojů
a zároveň musí počáteční částka investovaná do jednoho nebo více podřízených způsobilých dluhových
nástrojů činit minimálně 10 000 EUR. Z toho plyne, že do podřízeného způsobilého dluhového nástroje
může investovat pouze ten neprofesionální zákazník, jehož portfolio finanční nástrojů činí nejméně
100 000 EUR, a to za předpokladu, že dosud nevlastní žádné podřízené dluhové způsobilé nástroje. Limity
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na investice však nejsou uplatněny, pokud portfolio neprofesionálního zákazníka přesahuje v době koupě
500 000 EUR.
Výše popsané omezení prodeje podřízených způsobilých dluhových nástrojů neprofesionálním
zákazníkům funguje na stejném principu jako již platné omezení prodeje sekuritizovaných nástrojů
neprofesionálním zákazníkům dle čl. 3 nařízení o sekuritizaci. 48
Varianta B: Zavedení omezení v podobě stanovení minimální jmenovité hodnoty nástroje ve výši
50 000 EUR
V této variantě je uvažováno s využitím diskrece v čl. 44a odst. 5, a tedy stanovením omezení
v podobě výše jmenovité hodnoty podřízeného způsobilého dluhového nástroje, která musí činit
minimálně 50 000 EUR. Ve srovnání s variantou A lze tedy říci, že minimální počáteční investice nejen
neprofesionálního, nýbrž jakéhokoliv investora do podřízeného způsobilého dluhového nástroje musí činit
nejméně 50 000 EUR. Prodávající v této variantě nemá přímo v BRRD zakotvenu povinnost provést
u neprofesionálního zákazníka posouzení vhodnosti.
Povinnost posoudit vhodnost investice však vyplývá v případě poskytování investičního poradenství nebo
správy portfolia z čl. 25 odst. 2 MiFID II a velmi pravděpodobně by k ní mělo dojít i v případě prodeje
vlastních produktů svým vlastním zákazníkům (tzv. self-placement). 49 V možných ojedinělých případech
prodeje podřízeného způsobilého dluhového nástroje bez poskytování služeb na bázi investičního
poradenství a provádění transakcí bez aktivního marketingu by pak musel být proveden alespoň test
přiměřenosti a s největší pravděpodobností by se také uplatnila pravidla MiFID II pro řízení střetu zájmů
a pro řízení produktů, včetně určení vhodného cílového trhu. Na základě čl. 57 nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 50 totiž nelze považovat podřízené způsobilé dluhové nástroje za
nekomplexní nástroje, neboť kvůli možnosti jejich odpisu či konverze není splněno kritérium, že finanční
nástroj neobsahuje ustanovení, podmínku nebo aktivační událost, které by mohly zásadně změnit povahu
nebo riziko investice či výplatní profil, jako jsou investice, které zahrnují právo přeměnit nástroj na jinou
investici. V případě prodeje komplexního nástroje pak je dle MiFID II požadováno přinejmenším
provedení testu přiměřenosti. Prodávající v tomto případě musí získat od zákazníka informace o jeho
znalostech a zkušenostech v oblasti investic a upozornit ho, pokud se na základě dodaných informací
domnívá, že produkt není pro zákazníka přiměřený.
Provedení testu přiměřenosti je kvůli nutnosti získání menšího množství informací o zákazníkovi méně
nákladné, na druhou stranu představuje nižší míru ochrany potenciálního zákazníka než posouzení
vhodnosti. I z tohoto důvodu by měl členský stát při rozhodování o využití diskrece vzít v úvahu podmínky
a praktiky na finančním trhu a stávající opatření na ochranu spotřebitelů.

48

49

50

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro
sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění
směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012
Podrobnější vysvětlení problematiky self-placementu v kontextu pravidel MiFID II je uvedeno v popisu varianty A v rámci
analýzy diskrece v čl. 44a odst. 1 týkající se stanovení povinnosti posouzení vhodnosti investice při prodeji kapitálových
nástrojů a nepodřízených odepisovatelných závazků.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení
pojmů pro účely zmíněné směrnice
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Varianta C: Zavedení omezení v podobě stanovení minimální počáteční investice ve výši 10 000 EUR za
předpokladu splnění nutné podmínky
Tato varianta předpokládá využití diskrece v čl. 44a odst. 6. Podmínkou pro využití diskrece je skutečnost,
že celkový objem aktiv subjektů podléhajících řešení krize se sídlem v daném členském státě nepřesáhne
50 mld. EUR. Pokud je tato podmínka splněna, omezení prodeje podřízených způsobilých dluhových
nástrojů zakotvené v BRRD může spočívat pouze ve stanovení minimální počáteční investované částky ve
výši 10 000 EUR. Jako v případě varianty B, zde nemusí pro prodávajícího v ojedinělých případech prodeje
vyplývat povinnost provedení testu vhodnosti. Vzhledem k zahrnutí podřízených způsobilých dluhových
nástrojů mezi komplexní nástroje by však v takovém případě měl prodávající povinnost provést alespoň
test přiměřenosti investice. Výše počáteční investice není v této variantě stanovena pouze pro určitý
okruh investorů, ale vztahuje se na všechny investory včetně profesionálních zákazníků.
Splnění podmínky celkového objemu aktiv subjektů podléhajících řešení krize v ČR
K posouzení, zda lze v případě ČR implementovat variantu C, je nutné určit, zda lze očekávat, že některé
instituce sídlící v ČR budou považovány ze strany ČNB jakožto českého orgánu příslušného k řešení krize
za subjekty podléhající řešení krize, tzn. za instituce, u nichž může v případě jejich selhání ČNB aplikovat
opatření řešení krize a u nichž stanovuje tzv. externí MREL. Prvním rozhodujícím kritériem je v tomto
ohledu uplatňovaná strategie řešení krize v rámci bankovní skupiny. Na základě dostupných informací lze
předpokládat, že tři z největších bank 51 se sídlem v ČR nebudou subjekty podléhajícími řešení krize, neboť
jejich případné selhání by se řešilo přijetím opatření k řešení krize na úrovni jejich mateřské společnosti.
V případě ostatních bank je pak následně nutné posoudit, zda lze předpokládat při jejich selhání uplatnění
opatření k řešení krize, tj. instituce má v rámci svého plánu řešení krize navrženo provedení opatření
k řešení krize, neboť její likvidace v běžném úpadkovém řízení není vyhodnocena ze strany ČNB jako
proveditelná a věrohodná. Dle vysvětlujícího stanoviska ČNB 52 by za instituce, jejichž případné selhání by
pravděpodobně znamenalo využití některého z opatření k řešení krize, mohly být orientačně považovány
takové instituce, jejichž celková aktiva přesahují 150 až 200 mld. Kč 53, a dále instituce, jejichž celková
aktiva jsou sice nižší než 150 až 200 mld. Kč, ale jimi držené kryté vklady činí více než 30 až 40 mld. Kč
a počet transakčních účtů jejich klientů přesahuje 50 až 70 tisíc 54.
Formulace podmínky, kdy je třeba určit celkový objem aktiv institucí, které mají sídlo v daném státě a na
které je aplikován externí MREL požadavek, implicitně předpokládá výpočet aktiv na konsolidované
úrovni jednotlivých subjektů podléhajících řešení krize, a to z toho důvodu, že externí požadavek MREL se
stanovuje na konsolidované úrovni celé skupiny podléhající řešení krize. Celkový objem konsolidovaných
aktiv úvěrových institucí v ČR k 31. 12. 2018 činil 6 177 mld. Kč. Pokud od tohoto celkového objemu
odečteme konsolidovaná aktiva tří z největších bank, u nichž lze očekávat, že vzhledem k předpokládané
strategii řešení krize uplatňované na úrovni skupiny nebudou považovány za subjekty podléhající řešení
krize a dále aktiva malých a systémově nevýznamných institucí, jejichž likvidace v běžném úpadkovém
řízení by byla velmi pravděpodobně vyhodnocena jako věrohodná a proveditelná, činil ke konci roku 2018

51
52
53
54

Banky s bilanční sumou větší než 10 % celkového objemu bilanční sumy bankovního sektoru.
ČNB. Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018. Praha: ČNB, 2018, s. 119. ISBN 978-80-87225-79-0. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/reseni-krize-na-ft/.galleries/download/zfs_2017-2018_5.4.4.pdf.
Předpokládá se strategie řešení krize s využitím nástroje ve formě odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků (bail-in).
Předpokládá se strategie řešení krize s využitím nástroje pro přechod (části) činnosti na soukromého nabyvatele, či v případě
nenalezení soukromého nabyvatele lze alternativně využít nástroje přechodu (části) činnosti na překlenovací instituci.
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celkový objem konsolidovaných aktiv potenciálních subjektů podléhajících řešení krize v ČR 2 862 mld. Kč,
což představovalo 111 mld. EUR.
V případě ČR tedy nelze považovat podmínku celkového objemu aktiv subjektů podléhajících řešení krize
ve výši maximálně 50 mld. EUR v současné době za splněnou. Variantu C není z tohoto důvodu možné
nyní v ČR implementovat. Následující porovnání dopadů jednotlivých variant se bude týkat pouze variant
A a B. V případě poklesu počtu subjektů podléhajících řešení krize v ČR, např. z důvodu změny nyní
uplatňovaných strategií řešení krize, a splnění podmínky pro případnou implementaci varianty C by byla
diskrece v rámci přezkumu účinnosti regulace znovu vyhodnocena.
Chybějící objem způsobilých závazků a odhadovaná absorpční kapacita trhu
ČNB předpokládá, že pro splnění požadavku MREL budou muset úvěrové instituce v ČR v příštích čtyřech
letech doplnit kapitál nebo způsobilé závazky v odhadované výši 120 až 140 mld. Kč. 55 Tento celkový
schodek je odhadnut za předpokladu, že banky budou mít tendenci snižovat svůj dobrovolný přebytek
kapitálu, aby částečně kompenzovaly požadavky na způsobilé závazky. 56 Dle zveřejněných údajů ke konci
roku 2018 kapitál většiny bank překročil celkové kapitálové požadavky, přičemž přebytek na straně bank,
které by mohly být na základě indikativních předpokladů ČNB považovány v ČR za subjekty podléhající
řešení krize, dosáhl přibližně 42 mld. Kč (3,5 p.b. v poměru k celkové rizikové expozici). U bank
s centralizovanou strategií řešení krize činil kapitálový přebytek cca 35 mld. Kč (2,9 p.b. v poměru
k celkové rizikové expozici). Pokud by tedy banky chtěly i nadále držet určitou úroveň přebytku kapitálu,
např. ve formě dobrovolného přebytku z rozhodnutí vedení banky, celkový schodek vyplývající z potřeby
doplnit MREL by mohl být vyšší. 57
Významná část nástrojů způsobilých pro MREL však bude vzhledem k převládající centralizované strategii
řešení krize u velkých českých bank vydávána formou tzv. interního MREL, tj. nástroje vydané českými
dceřinými společnostmi by měla standardně držet jejich mateřská společnost či jiný podnik, který bude
subjektem podléhajícím řešení krize v rámci skupiny podléhající řešení krize, ke které budou náležet české
dceřiné společnosti. Dle vyjádření ČNB by z odhadovaných 120 až 140 mld. Kč chybějícího objemu
způsobilých nástrojů připadalo na nástroje vydané interně v rámci skupiny cca 80 mld. Kč, resp. až téměř
115 mld. Kč v případě rozhodnutí bank nesnižovat současnou úroveň dobrovolného kapitálového
přebytku. Zbývajících 40 až 60 mld. Kč způsobilých nástrojů by bylo českými bankami, které se stanou
subjekty podléhajícími řešení krize, nabízeno externě investorům mimo jejich skupinu podléhající řešení
krize. V případě, že by české subjekty podléhající řešení krize nevyužily ke splnění MREL své kapitálové
přebytky, byla by výše uvedená potřeba externích způsobilých nástrojů přibližně o 40 mld. Kč vyšší.
Jaký podíl z objemu chybějících způsobilých závazků vydávaných externě budou muset tvořit podřízené
způsobilé závazky, není v tuto chvíli možné přesněji stanovit, neboť na žádný z českých subjektů
podléhajících řešení krize se nebude automaticky vztahovat povinnost splňovat část externího MREL
podřízenými nástroji. Potřeba podřízenosti MREL tedy bude zcela vyplývat z rozhodnutí orgánu
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ČNB zveřejnila, jak bude postupovat při stanovení požadavku MREL [online]. ČNB: 31. 10. 2018 [cit. 6. 2. 2019]. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-zverejnila-jak-bude-postupovat-pri-stanoveni-pozadavku-MREL.
Kahoun, T. Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL): Obecný přístup České národní banky. Praha: ČNB,
2019. Tematický článek o finanční stabilitě 4/2019, str. 12. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/financnistabilita/.galleries/tematicke-clanky-o-financni-stabilite/tcfs_2019_04_cz.pdf.
Kahoun, T. Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL): Obecný přístup České národní banky. Praha: ČNB,
2019. Tematický článek o finanční stabilitě 4/2019, str. 12. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/financnistabilita/.galleries/tematicke-clanky-o-financni-stabilite/tcfs_2019_04_cz.pdf.
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příslušného k řešení krize při stanovení MREL jednotlivých institucí. Pro účely vyhodnocení dopadů se tak
zdá být nejvhodnější předpokládat plnou podřízenost externího MREL. Hodnocení založené na takovém
předpokladu bude dostatečně obezřetné ve vztahu ke všem možným variantám rozhodnutí
o podřízenosti.
Neprofesionální zákazníci jsou pouze jednou skupinou z potenciálního okruhu investorů, kteří by mohli
investovat do nástrojů způsobilých pro MREL. Je možné předpokládat, že většinu objemu vydaných
způsobilých nástrojů koupí profesionální institucionální investoři mimo bankovní sektor, jako jsou
zejména pojišťovny, penzijní a podílové fondy. Jako potenciální investoři nejsou příliš žádoucí ostatní
banky, neboť vzájemné držení způsobilých nástrojů mezi úvěrovými institucemi je v případě odpisu či
konverze těchto nástrojů u jedné z institucí spojeno s rizikem nákazy a potenciálními negativními dopady
na tržní důvěru a finanční stabilitu. Toto riziko je nutné minimalizovat zvláště v případě existence
koncentrovaného bankovního sektoru, který lze pozorovat i v ČR. 58 V roce 2017 ČNB odhadla, že
absorpční kapacita trhu v případě způsobilých nástrojů by se mohla ze strany institucionálních
a privátních investorů pohybovat na úrovni 41 mld. Kč (viz tabulka 6). V dalších letech pak byl očekáván
růst poptávky přibližně o 4 mld. Kč ročně vzhledem k předpokládanému přirozenému růstu aktiv
potenciálních investorů. Vzhledem k tomu, že BRRD II počítá se stanovením přechodného období, do kdy
by měly instituce splňovat plnou výši MREL, a to standardně do 1. ledna 2024 59, mělo by být možné
umístit na českém trhu všechny potřebné nástroje vydané za účelem splnění požadavků na externí MREL.
Dle jiného odhadu provedeného Českou spořitelnou by pak mohla absorpční kapacita českého trhu
v případě potenciálních institucionálních investorů včetně bank a bohatých neprofesionálních investorů
dosahovat přibližně 51 až 178 mld. Kč. 60, 61
Tabulka 6: Odhadnutá poptávka po způsobilých nástrojích v roce 2017 dle jednotlivých kategorií investorů

Investoři

Odhadnutá poptávka po způsobilých nástrojích v mld. Kč

Pojišťovny

15

Penzijní fondy

10

Podílové fondy

10

Obce, nadace a vládní organizace

3

Soukromí investoři

3

Celkem

41
Zdroj: ČNB

Mezi neprofesionální zákazníky mohou z výše uvedené tabulky patřit obce, nadace a soukromí investoři,
pokud nepožádali, aby s nimi bylo zacházeno po splnění příslušných kritérií jako s profesionálními
zákazníky, nebo nejsou velkými podniky splňující požadavky na velikost bilanční sumy, čistého obratu
nebo vlastního kapitálu pro zařazení mezi profesionální zákazníky. Lze tedy předpokládat, že poptávka
58
59
60

61

Viz např. EU structural financial indicators: End of 2017 (preliminary results) [online]. ECB: 23. 5. 2018 [cit. 21. 3. 2019].
Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/ecb.pr180523_1_ssi_table.pdf.
Orgán příslušný k řešení krize může za určitých podmínek přechodné období prodloužit.
Why MREL matters even more for banks in CEE. Discussion materials for the Vienna Initiative 12 March 2018 [online]. Erste
Group, Raiffeisen Bank International: 12. 3. 2018 [cit. 21. 3. 2019]. Dostupné z: http://vienna-initiative.com/wpcontent/uploads/2018/03/Session-5_D.-Tsoneva-and-G.-Hohberger_Banks-Perspective.pdf.
Odhad vyjádřený v EUR v rozpětí 2 až 7 mld. EUR byl z důvodu srovnatelnosti s odhadem ČNB přepočten na Kč za použití
průměrného kurzu za měsíce leden a únor 2018 (odhad prezentován v březnu 2018) ve výši 25,388 CZK/EUR.
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neprofesionálních zákazníků mohla v roce 2017 činit přibližně 5 mld. Kč a představovat kolem 12 %
kapacity českého trhu, přičemž na konci přechodného období ke konci roku 2023 by neprofesionální
zákazníci mohli držet způsobilé závazky v hodnotě až 8 mld. Kč.
Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant
Cílem omezení prodeje podřízených způsobilých dluhových nástrojů neprofesionálním zákazníkům je
snížení rizika, že instituce v případě svého selhání nebude způsobilá k řešení krize. Pokud neprofesionální
zákazníci drží velké množství způsobilých nástrojů, které by byly v případě selhání instituce odepsány,
může odpis jejich investic nejen výrazně zhoršit ekonomickou situaci domácností, ale v konečném
důsledku vést kvůli ztrátě důvěry klientů v bankovní či finanční systém až k potenciálnímu runu na banky
a vzniku efektu nákazy. Orgán příslušný k řešení krize však má i vlastní pravomoc omezit případné
nadměrné držení způsobilých nástrojů ze strany neprofesionálních zákazníků, a to prostřednictvím určení
překážky způsobilosti k řešení krize. V souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU)
2016/1075 by orgán příslušný k řešení krize měl prověřovat investorskou základnu nástrojů MREL
příslušné instituce. Pokud shledá, že významná část nástrojů MREL dané instituce je držena
neprofesionálními zákazníky, může konstatovat překážku způsobilosti k řešení krize vyplývající z velikosti
a povahy této investorské základny a následně instituci doporučit, aby tuto překážku vyřešila. Tato
pravomoc navíc respektuje individualizovaný přístup k nastavení MREL.
Vzhledem k výše zmíněné nemožnosti odhadnout potřebnou výši podřízených způsobilých dluhových
nástrojů, sice nízkému, ale nikoliv nevýznamnému odhadovanému podílu neprofesionálních investorů na
celkové poptávce po způsobilých nástrojích a existenci pravomoci orgánu příslušného k řešení krize
vynucovat změnu struktury investorů i jiným způsobem než přes plošná omezení prodeje se zdá být
vhodné přijmout takové omezení prodeje, které v co nejmenší míře omezuje základnu potenciálních
investorů a tím nadbytečně nezvyšuje úrokové náklady emise způsobilých nástrojů. Z tohoto důvodu jsou
ve vyhodnocení upřednostňovány dopady jednotlivých variant na početnost potenciální klientské
základny. V tomto ohledu je varianta B více limitující, neboť nejen že neumožňuje neprofesionálním
zákazníkům s portfoliem nižším než 500 000 EUR investovat částku v rozpětí 10 000 až 50 000 EUR, nýbrž
limituje i výši počáteční investice profesionálních zákazníků a neprofesionálních zákazníků s portfoliem
vyšším než 500 000 EUR. Varianta A naopak umožňuje investovat částku již od 10 000 EUR, i když
s určitým omezením ve vztahu k velikosti portfolia, a neprofesionální zákazníky s portfoliem vyšším než
500 000 EUR a profesionální zákazníky nijak nelimituje ve výši jejich potenciální investice.
Přestože primárním cílem omezení prodeje podřízených způsobilých dluhových nástrojů
neprofesionálním zákazníkům není přímo ochrana investora, je vhodné se zabývat i tímto důležitým
aspektem. Porovnání dopadů obou zvažovaných variant je v tomto ohledu stejné jako při vyhodnocení
dopadů předchozí diskrece týkající se možného zavedení povinnosti posouzení vhodnosti investice při
prodeji kapitálových nástrojů a nepodřízených odepisovatelných závazků. Varianta A se jeví z hlediska
ochrany neprofesionálního zákazníka jako přínosnější, neboť vyžaduje provedení testu vhodnosti
investice pro daného zákazníka, zatímco v případě varianty B by mohlo v omezených případech docházet
pouze k realizaci testu přiměřenosti, který klade na prodávajícího nižší nároky z hlediska posouzení
vhodnosti investice než samotný test vhodnosti.
Na druhou stranu však explicitní odkaz na provedení testu vhodnosti ve variantě A lze považovat za
nesystémovou úpravu z hlediska jiných komplexních finančních nástrojů, než jsou podřízené způsobilé
dluhové nástroje. Výslovná povinnost provedení testu pouze pro určitou omezenou skupinu podřízených
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dluhových nástrojů může zpochybňovat obecný rozsah režimu ochrany investorů v MiFID II, který by se
měl v současné době již v naprosté většině případů vztahovat i na tyto nástroje. Riziko nesprávného
výkladu ze strany účastníků trhu by však mohlo být sníženo jasnou komunikací ze strany MF jako
regulátora a ČNB jako orgánu dohledu.
Další méně závažné dopady byly identifikovány v podobě provozních nákladů spojených s investicí na
straně institucí a časových nákladů na straně potenciálních neprofesionálních zákazníků. Vyšší náklady
představuje varianta A, neboť vyžaduje na straně zákazníka doložení přesných informací o svém portfoliu
finančních nástrojů, včetně jakýchkoli investic do podřízených způsobilých dluhových nástrojů, a na straně
prodávajícího posouzení, zda na základě doložených informací může investici do podřízených způsobilých
dluhových nástrojů umožnit a v jaké výši. Naopak zavedení omezení v podobě minimální jmenovité
hodnoty nástroje ve variantě B neklade na prodávajícího dodatečné požadavky a pro institucí emitující
daný nástroj je operativně jednoduché.
Tabulka 7: Vyhodnocení dopadů uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 44a odst. 5 a 6 – Způsob
omezení prodeje podřízených způsobilých dluhových nástrojů neprofesionálním zákazníkům

Varianty
A
B

Dopady

Pořadí

Váha

Varianty
A
B

Omezení počtu potenciálních neprofesionálních
zákazníků
Omezení počtu potenciálních neprofesionálních
zákazníků s portfoliem přesahujícím 500 000 EUR a
počtu potenciálních profesionálních zákazníků
Ochrana neprofesionálního zákazníka v případě
investice

-

--

1.

0,29

2

1

0

-

2.

0,24

3

2

+

0

3.

0,19

4

3

Koncepčnost regulace

-

0

4.

0,14

2

3

Provozní náklady institucí spojené s investicí

-

0

5.

0,10

2

3

Časové náklady neprofesionálních zákazníků na splnění
požadavků

-

0

6.

0,05

2

3

2,62

2,19

Celkové bodové hodnocení

3) KONZULTACE
ČBA: Názory bank se různí. Pro podporu varianty A svědčí, že vyšší limit je příliš restriktivní. Na druhou
stranu prokázání kvalifikovanosti investora pomocí vyšší nominální částky je operativně jednoduché
a může lépe zamezit nevhodnému prodeji do retailu.
ČNB: ČNB zastává názor, že retailoví investoři investující do nástrojů vydávaných institucemi nevyžadují
zvláštní a přísnější pravidla ochrany, než je obecný režim MiFID II. Při využití diskrece je odklon od
standardního režimu MiFID II na první pohled méně významný, podstatné omezení ve srovnání
s nevyužitím diskrece však pro retailové investory vyplývá z minimální hodnoty investice ve výši
50 000 EUR. Při ní bude retailový klient vystaven velmi vysokému riziku koncentrace svého portfolia,
ledaže bude disponovat podstatně vyšší hodnotou portfolia, než je 50 000 EUR. Při vysoké koncentraci
aktiv v retailových portfoliích navíc hrozí riziko, že nástroje v nich obsažené nebudou efektivně využitelné
při řešení krize, a nebudou tedy plnit svůj účel. Vysoká minimální investice zase způsobí nedostupnost
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těchto nástrojů pro většinu (zkušených) retailových investorů, pro které by přitom byla tato investice na
základě investičního poradenství vhodná, což může mít negativní dopad na jejich cenu a likviditu.
S ohledem na to ČNB preferuje variantu A.

4) SHRNUTÍ VYHODNOCENÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ
Vzhledem k tomu, že ČR nesplňuje podmínku celkového objemu aktiv subjektů podléhajících řešení krize
v maximální výši 50 mld. EUR, není možné implementovat menší rozsah omezení prodeje podřízených
způsobilých dluhových nástrojů neprofesionálním zákazníkům v podobě minimální počáteční investice ve
výši 10 000 EUR bez dalších povinností. V souvislosti s tím, že orgán příslušný k řešení krize může omezit
případné nadměrné držení způsobilých nástrojů ze strany neprofesionálních zákazníků prostřednictvím
určení překážky způsobilosti k řešení krize, je v rámci vyhodnocení dopadů variant, které by bylo možné
v ČR implementovat, kladen důraz zejména na co nejmenší omezení počtu potencionálních investorů.
Větší velikost potenciální investorské základny by měla částečně snižovat tlak na růst nákladů institucí
spojených s prodejem nově vydávaných způsobilých nástrojů, který lze po zavedení omezení prodeje
očekávat.
K implementaci se navrhuje varianta A – zavedení omezení v podobě povinnosti prodávajícího provést
posouzení vhodnosti a paralelního stanovení maximální investované částky a minimální počáteční
investice ve výši 10 000 EUR.
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Čl. 45b odst. 8 – Procentní podíl specifických subjektů podléhajících
řešení krize s možným vyšším požadavkem podřízenosti způsobilých
závazků
1) POPIS PROBLÉMU S VYMEZENÍM VARIANT
8. Orgány příslušné k řešení krize mohou vykonávat pravomoc podle odstavce 7 tohoto článku ve
vztahu k subjektům řešícím krizi, které jsou G-SVI nebo subjekty, na které se vztahuje čl. 45c odst. 5
nebo 6, a jež splňují jednu z podmínek stanovených v druhém pododstavci tohoto odstavce, až vůči
30 % z celkového počtu všech subjektů řešících krizi, které jsou G-SVI nebo subjekty, na které se
vztahuje čl. 45c odst. 5 nebo 6, pro které orgán příslušný k řešení krize určí požadavek uvedený
v článku 45e.
[…]
Členské státy mohou s přihlédnutím ke specifickým rysům svého vnitrostátního bankovního sektoru,
včetně zejména počtu subjektů řešících krizi, které jsou G-SVI nebo subjekty, na které se vztahuje
čl. 45c odst. 5 nebo 6, pro něž vnitrostátní orgán příslušný k řešení krize určí požadavek uvedený
v článku 45e, stanovit procentní hodnotu uvedenou v prvním pododstavci na úrovni vyšší než 30 %.
BRRD II zavádí nové požadavky ohledně minimální výše podřízenosti závazků způsobilých pro minimální
požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL) na některé kategorie subjektů podléhajících řešení krize,
tj. institucí, vůči nimž se zamýšlí v plánu řešení krize použít opatření k řešení krize.
Na subjekty podléhající řešení krize, které jsou entitami globálních systémově významných institucí
(G-SIIs, v českém překladu směrnice BRRD II uvedeny jako G-SVI), se standardně bez ohledu na využití
možných výjimek uplatňuje minimální požadavek podřízenosti ve výši buď 18 % celkové rizikové expozice
(TREA), nebo 6,75 % expozice pro výpočet ukazatele pákového poměru (LRE), nebo 8 % celkových závazků
a regulatorního kapitálu (TLOF) instituce podle toho, která úroveň představuje vyšší požadavek.
Na subjekty podléhající řešení krize, které jsou považovány za tzv. top-tier institucí, se standardně bez
ohledu na možné výjimky uplatňuje minimální požadavek podřízenosti ve výši buď 13,5 % TREA, nebo
5 % LRE, nebo 8 % TLOF instituce podle toho, která úroveň představuje vyšší požadavek. Mezi top-tier
instituce jsou povinně zařazeny subjekty podléhající řešení krize, které jsou součástí skupiny podléhající
řešení krize s celkovými aktivy vyššími než 100 mld. EUR. Orgán příslušný k řešení krize však má dále
možnost zařadit mezi top-tier instituce i subjekty podléhající řešení krize, které jsou součástí skupiny
podléhající řešení krize s celkovými aktivy nižšími než 100 mld. EUR, pokud se domnívá, že by
s přiměřenou pravděpodobností mohly v případě selhání představovat systémové riziko. Při zvažování
tohoto rozhodnutí by měl orgán příslušný k řešení krize zohlednit, zda v modelu financování instituce
nepřevažují vklady a absentují dluhové nástroje, zda nemá instituce omezený přístup na kapitálové trhy
se způsobilými závazky a zda instituce není závislá při plnění požadavku MREL na nástrojích kmenového
kapitálu tier 1. Na top-tier subjekt podléhající řešení krize, který je součástí skupiny podléhající řešení
krize s celkovými aktivy vyššími než 100 mld. EUR, lze minimální požadavek ve výši 8 % TLOF uplatnit
maximálně do výše nepřesahující 27 % TREA tohoto subjektu.
Na žádost subjektu podléhajícího řešení krize může orgán příslušný k řešení krize na základě splnění
definovaných podmínek povolit, aby subjekt podléhající řešení krize, který je entitou G-SIIs, nebo je
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považován za top-tier instituci, splnil minimální požadavek podřízenosti způsobilých závazků vztažený
k celkovým závazkům a regulatornímu kapitálu instituce nižší než 8 %, ale vyšší, než je částka vypočtená
podle vzorce �1-

3,5 % TREA
18 % TREA+CBR

� ×8 % TLOF 62. V případě subjektů podléhajících řešení krize u G-SIIs může být

rovněž snížen minimální požadavek podřízenosti vztažený k TREA, a to na 14,5 % TREA. Povolení pro
snížení požadavku podřízenosti je podmíněno mj. tím, že zahrnutí nepodřízených závazků mezi závazky
způsobilé pro MREL nepředstavuje v případě selhání instituce porušení principu „no creditor worse off“
(NCWO), tj. že ztráty, které věřitelé utrpí při řešení krize instituce, nepřevýší ztráty, které by utrpěli
v případě její likvidace.
Orgán příslušný k řešení krize může subjektům podléhajícím řešení krize u G-SIIs a top-tier institucím,
které splňují určité podmínky, nařídit dodatečný požadavek podřízenosti způsobilých závazků, který
nepřesáhne vyšší z následujících dvou hodnot:
1) 8 % TLOF 63, nebo
2) součet dvojnásobku kapitálového požadavku určeného dle Pilíře 1 64, dvojnásobku kapitálového
požadavku určeného dle Pilíře 2 65 a výše kombinované kapitálové rezervy 66.
Dodatečný požadavek podřízenosti může být stanoven pouze u subjektů podléhajících řešení krize
u G-SIIs a top-tier institucí:
•

které patří v souvislosti s nastavením kapitálového požadavku dle Pilíře 2 mezi 20 %
nejrizikovějších institucí, pro které orgán příslušný k řešení krize stanovuje MREL, nebo

•

které vykazují podstatné překážky ohledně své způsobilosti k řešení krize a tyto překážky nebyly
ze strany instituce včas odstraněny nebo nejsou odstranitelné jinými pravomocemi, přičemž
dodatečný požadavek na podřízenost by vyvážil nepříznivý dopad této překážky, nebo

•

u nichž se orgán příslušný k řešení krize domnívá, že proveditelnost a věrohodnost
upřednostňované strategie řešení krize je omezená s ohledem na velikost instituce a její
propojenost s jinými subjekty, na povahu, rozsah, rizika a složitost jejích činností a na její právní
status a vlastnickou strukturu.

Podmínkou aplikace dodatečného požadavku podřízenosti je zároveň skutečnost, že počet subjektů
podléhajících řešení krize s tímto dodatečným požadavkem v členském státě nepřesáhne 30 % všech
subjektů podléhajících řešení krize, které jsou entitami G-SIIs, nebo top-tier institucemi, pro které orgán
příslušný k řešení krize stanoví MREL. Pro účely tohoto omezení zaokrouhlí orgán příslušný k řešení krize
číslo vyplývající z příslušného výpočtu na nejbližší celé číslo. Členské státy však mohou využít diskreci pro
zvýšení procentního podílu na úroveň vyšší, než je 30 %. Členský stát by měl při rozhodování o zvýšení
podílu vzít v úvahu specifické rysy svého vnitrostátního bankovního sektoru, včetně zejména počtu

62
63

64
65
66

CBR představuje ve vzorci výši požadavku na kombinovanou kapitálovou rezervu uvedenou v čl. 128 odst. 6 CRD.
Relevantní v případě institucí, kde byla povolena výjimka pro snížení minimálního požadavku podřízenosti, nebo v případě
top-tier subjektu podléhajícímu řešení krize, který je součástí skupiny podléhající řešení krize s celkovými aktivy vyššími než
100 mld. EUR, a v souvislosti s uplatněním minimálního požadavku ve výši 8 % TLOF byl požadavek podřízenosti nastaven na
úrovni 27 % TREA tohoto subjektu.
Částka vyplývající z požadavku uvedeného v čl. 92 odst. 1 písm. c) CRR.
Částka vyplývající z požadavku uvedeného v článku 104a CRD.
Částka vyplývající z požadavku uvedeného v čl. 128 odst. 6 CRD.
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subjektů podléhajících řešení krize u G-SIIs a top-tier institucí, pro které orgán příslušný k řešení krize
v daném členském státě stanoví MREL.
Alternativně je možné:
A) Stanovit procentní podíl specifických subjektů podléhajících řešení krize s možným vyšším
požadavkem podřízenosti způsobilých závazků na úrovni 30 %
B) Stanovit procentní podíl specifických subjektů podléhajících řešení krize s možným vyšším
požadavkem podřízenosti způsobilých závazků na úrovni vyšší než 30 %
Varianta A představuje nevyužití diskrece v čl. 45b odst. 8 BRRD II, varianta B předpokládá využití dané
diskrece.

2) POPIS VARIANT A IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ JEJICH NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
Varianta A: Procentní podíl specifických subjektů podléhajících řešení krize s možným vyšším
požadavkem podřízenosti způsobilých závazků na úrovni 30 %
Tato varianta předpokládá nevyužití diskrece a stanovení procentního podílu subjektů podléhajících
řešení krize u G-SIIs a top-tier institucí, na něž by mohl být aplikován dodatečný požadavek podřízenosti
nad rámec jejich povinného minimálního požadavku podřízenosti, na fixní úrovni 30 % všech těchto
subjektů.
Varianta B: Procentní podíl specifických subjektů podléhajících řešení krize s možným vyšším
požadavkem podřízenosti způsobilých závazků na úrovni vyšší než 30 %
V této variantě je uvažováno s využitím diskrece a tedy stanovením procentního podílu subjektů
podléhajících řešení krize u G-SIIs a top-tier institucí, na něž by mohl být aplikován dodatečný požadavek
podřízenosti nad rámec jejich povinného minimálního požadavku podřízenosti, na úrovni vyšší, než je
30 % všech těchto subjektů. Vhodnost využití diskrece by vyplynula ze zhodnocení charakteristik
bankovního sektoru v ČR nebo by zde byl shledán nějaký jiný podstatnější důvod pro přijetí tohoto řešení.
Konkrétní výše procentního podílu by byla následně odvozena na základě zjištěných důvodů pro využití
diskrece.
Charakteristika subjektů podléhajících řešení krize v ČR z pohledu dodatečné podřízenosti
Možnost zvýšení procentního podílu subjektů podléhajících řešení krize u G-SIIs a top-tier institucí, na něž
by mohl být aplikován vyšší požadavek podřízenosti, není v rámci BRRD ohraničeno žádnými pevnými
podmínkami. Jediným vodítkem je vyjádření, že členský stát by měl při nastavení úrovně procentního
podílu zohlednit specifika svého bankovního sektoru, a to zejména počet subjektů podléhajících řešení
krize u G-SIIs a top-tier institucí, které působí na domácím trhu a orgán příslušný k řešení krize u nich
stanovuje výši MREL.
Počet subjektů podléhajících řešení krize u G-SIIs a top-tier institucí ovšem nezávisí pouze na samotné
velikosti institucí, jejich zařazení mezi G-SIIs 67 či případně na jejich systémovém dopadu při selhání, nýbrž
také na nastavení strategie řešení krize v rámci dané bankovní skupiny. V rámci českého bankovního
67

Large Institutions with a leverage ratio exposure measure above 200bn EUR [online]. EBA: ©2019 [cit. 6. 2. 2019]. Dostupné z:
https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/global-systemically-important-institutions/2018.
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sektoru působí dvě banky, jejichž mateřské podniky jsou sice zařazeny na seznam G-SIIs, ale jejich české
dceřiné podniky nejsou na základě dostupných informací vzhledem k předpokládané strategii řešení krize
subjekty podléhajícími řešení krize (těmi jsou právě pouze mateřské podniky) a nelze tedy na ně
automaticky aplikovat povinnosti spojené s podřízeností závazků u G-SIIs. Z hlediska velikosti pak
v současné době nepřekračuje žádná instituce, která by potenciálně mohla být subjektem podléhajícím
řešení krize, velikost 100 mld. EUR na úrovni celé skupiny podléhající řešení krize. Instituce působící v ČR
by tedy mohla spadat do kategorie top-tier subjektů podléhajících řešení krize pouze na základě
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize.
Podmínkou pro možnost zařazení subjektu podléhajícího řešení krize mezi top-tier instituce je předpoklad
orgánu příslušného k řešení krize, že subjekt by s přiměřenou pravděpodobností mohl v případě selhání
představovat systémové riziko. Dle vysvětlujícího stanoviska ČNB, jakožto orgánu příslušnému k řešení
krize v ČR, by za instituce, jejichž případné selhání by mohlo vést k závažnému ohrožení nebo narušení
finanční stability, mohly být orientačně považovány takové instituce, jejichž celková aktiva přesahují
150 až 200 mld. Kč. 68 U těchto institucí ČNB předpokládá při řešení krize využití nástroje ve formě odpisu
nebo konverze odepisovatelných závazků (bail-in), jehož efektivnější aplikaci má právě stanovení
minimálního požadavku na podřízenost umožnit. Uvedeného rozsahu velikosti aktiv dosahuje na českém
bankovním trhu dle údajů z 31. 12. 2018 na konsolidované úrovni celkem 8 bankovních skupin. Z toho
3 banky nejsou vzhledem k uplatňované centralizované strategii řešení krize v rámci skupiny subjekty
podléhajícími řešení krize. U jedné bankovní skupiny se naopak navrhuje uplatnit decentralizovaný
přístup řešení krize, kdy by jednotlivé dceřiné společnosti, které působí v rozdílných státech EU, byly
řešeny v případě krize odděleně, a dceřinou společnost působící v ČR již nelze dle uvedeného rozsahu
aktiv jednoznačně zařadit mezi systémově významné instituce. Jako top-tier subjekty podléhající řešení
krize by tedy v současné době mohly být případně určeny 4 banky, resp. bankovní skupiny, působící v ČR.
Dle vyjádření ČNB by se aktuálně tato možnost mohla případně týkat nejspíše pouze 2 z těchto subjektů.
Při zařazení banky do kategorie top-tier institucí by však měl orgán příslušný k řešení krize také zohlednit
model financování instituce. Konkrétně, zda v modelu financování instituce nepřevažují vklady a naopak
chybí dluhové nástroje, zda nemá instituce omezený přístup na kapitálové trhy se způsobilými závazky
a zda instituce není závislá při plnění požadavku MREL na nástrojích kmenového kapitálu tier 1 (CET1).
České subjekty podléhající řešení krize jsou z velké části financovány právě klientskými vklady a vzhledem
k velmi nízkému množství dluhových nástrojů na straně pasiv lze očekávat při plnění MREL významnou
závislost na nástrojích CET1. Tato skutečnost tedy dále snižuje pravděpodobnost zařazení některého
českého subjektu podléhajícího řešení krize mezi top-tier instituce.
V případě zařazení instituce mezi top-tier subjekty podléhající řešení krize musí instituce automaticky
držet podřízené způsobilé závazky ve výši buď 13,5 % TREA, nebo 5 % LRE, nebo 8 % TLOF instituce podle
toho, která úroveň představuje vyšší požadavek. Dodatečně stanovená podřízenosti ve výši 8 % TLOF,
nebo tzv. obezřetnostního vzorce, tj. součtu dvojnásobku kapitálového požadavku určeného dle Pilíře 1,
dvojnásobku kapitálového požadavku určeného dle Pilíře 2 a výše kombinované kapitálové rezervy pak
nemusí v závislosti na obchodním modelu instituce vést v konečném důsledku ke zvýšení již původní
závazné výše podřízenosti závazků.
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ČNB. Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018. Praha: ČNB, 2018, s. 119. ISBN 978-80-87225-79-0. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/reseni-krize-na-ft/.galleries/download/zfs_2017-2018_5.4.4.pdf.
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V tomto ohledu dodatečná podřízenost na úrovni 8 % TLOF může dokrývat poskytnuté výjimky, a to
zejména v případě top-tier subjektů podléhajících řešení krize s celkovým objemem aktiv převyšujícím
100 mld. EUR na úrovni skupiny podléhající řešení krize, u nichž by 8% požadavek na podřízenost závazků
nemohl být aplikován vzhledem k zastropování podřízenosti na úrovni 27 % TREA. Jak již bylo uvedeno,
v ČR ovšem žádná taková instituce v současné době nepůsobí. Dodatečný 8% požadavek na podřízenost
by tedy mohl znamenat navýšení pouze v případě povolení výjimky z podřízenosti dle vzorce �13,5 % TREA

18 % TREA+CBR

� ×8 % TLOF. K povolení této výjimky však musí orgán příslušný k řešení krize mj. posoudit, zda

udělení výjimky neohrožuje porušení zásady NCWO, což nelze u instituce, kde by naopak orgán příslušný
k řešení krize považoval za vhodné stanovit dodatečnou podřízenost, výrazněji očekávat. V podmínkách
ČR by tak dodatečná podřízenost mohla být stanovena především na základě obezřetnostního vzorce,
přičemž by tento způsob vedl ke zvýšení požadavku na podřízenost u 3 ze 4 výše uvažovaných
potenciálních top-tier subjektů, a to v průměru o 49,6 % v případě plného využití této možnosti.
Graf 1: Objem podřízených způsobilých závazků potenciálních top-tier subjektů podléhajících řešení krize dle
jednotlivých úrovní požadavků na podřízenost ve srovnání s objemy jejich regulatorního kapitálu
k 31. 12. 2018 69
mld. Kč
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Zdroj: výpočty MF, údaje získány z výročních zpráv příslušných bank za rok 2018

Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant
Základním účelem stanovení podřízenosti způsobilých závazků je zajištění vyšší míry způsobilosti instituce
k řešení krize a snížení rizika porušení NCWO principu. Podřízenost způsobilých závazků by měla zlepšovat
proveditelnost a důvěryhodnost použití nástroje bail-in, neboť snižuje riziko, že odepisovatelné závazky se
v insolvenční hierarchii řadí na roveň provozním závazkům a jiným automaticky či diskrečně vyloučeným
závazkům z odpisu a konverze dle čl. 44 BRRD. Minimální limit podřízenosti závazků ve výši 8 % TLOF by
pak měl zabezpečit, že odpis či konverze způsobilých nástrojů bude provedena v dostatečné výši tak, aby
69

Výše LRE je u bank 1 a 2 z důvodu nedostupnosti údajů uvedena na individuální úrovni a na úrovni skupiny tak lze očekávat
mírně vyšší potřebný objem podřízených nástrojů ke splnění požadavku dle LRE. U banky 4 jsou z důvodu nedostupnosti údajů
použita všechna data na individuální úrovni, která by se však vzhledem k povaze konsolidovaného celku neměla podstatněji
lišit od údajů na konsolidované úrovni. TLOF představuje součet celkových závazků uvedených ve výkazu o finanční pozici
(rozvaze) banky a regulatorního kapitálu banky po odečtení kapitálových nástrojů tier 2, které jsou již vykázány v rozvaze
v rámci závazků.
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k podpoře uplatnění případných dalších opatření k řešení krize mohly být využity i prostředky z národních
fondů pro řešení krize či v případě členských států participujících v Bankovní unii prostředky Jednotného
fondu pro řešení krize (SRF).
Lze předpokládat, že čím nižší počet subjektů podléhajících řešení krize u G-SIIs a top-tier institucí působí
na domácím trhu, tím vhodnější je uvažovat o zvýšení procentního podílu pro nastavení vyšší
podřízenosti, aby mohla být u všech relevantních subjektů podléhajících řešení krize zajištěna
prostřednictvím vyššího požadavku podřízenosti závazků jejich způsobilost k řešení krize při použití
nástroje bail-in a rovněž mohla být v maximální míře respektována zásada stejného zacházení. Ta by
mohla být v případě ponechání 30% limitu počtu subjektů narušována v krajních případech možným
nuceným navyšováním počtu top-tier institucí, neboť k tomu, aby mohl být na jednu top-tier instituci
aplikován dodatečný požadavek na podřízenost, musely by na domácím trhu působit alespoň 2 top-tier
instituce – 30 % ze 2 se rovná 0,6, což po zaokrouhlení na nejbližší celé číslo umožňuje aplikaci
dodatečného požadavku právě na 1 subjekt. Současně by docházelo k závažnému porušení rovného
zacházení, pokud by všechny potenciální top-tier instituce splňovaly podmínky pro uplatnění
dodatečného požadavku, ale procentní limit plošnou aplikaci vylučoval.
Procentní limit tedy může v případě malého počtu top-tier institucí na domácím trhu omezovat flexibilitu
orgánu příslušného k řešení krize uplatňovat adekvátní rozsah podřízenosti, čímž může dojít k nestejnému
způsobu zacházení s podobnými institucemi, nemožnosti efektivně řešit překážky způsobilosti k řešení
krize či k potřebě obcházení pravidla procentního limitu zařazením dalších institucí mezi top-tier subjekty.
Na druhé straně je třeba podotknout, že orgán příslušný k řešení krize má pravomoc dosáhnout
požadavku podřízenosti v úrovni obezřetnostního vzorce také na základě posouzení porušení zásady
NCWO. Nicméně tato pravomoc se vztahuje na instituce, které nejsou G-SIIs ani top-tier institucemi,
a nelze s určitostí předpokládat, že vždy musí být u instituce, u níž by bylo vhodné nastavit dodatečný
požadavek podřízenosti, automaticky shledáváno i riziko porušení principu NCWO.
Výše uvedené dopady spojené s omezenou flexibilitou orgánu příslušného k řešení krize v nastavení
dodatečné podřízenosti lze vztáhnout i na český bankovní sektor vzhledem k existenci nízkého
maximálního počtu potenciálních českých top-tier subjektů podléhajících řešení krize. Lze konstatovat, že
bankovní sektor v ČR vykazuje v tomto směru rysy, které by opravňovaly ke zvýšení procentního limitu na
úroveň vyšší než 30 %.
Dodatečný požadavek na podřízenost představuje pro dotčenou instituci vyšší úrokové náklady spojené
s emisí podřízeného dluhu. Zároveň je však nutné vzít v úvahu, že orgán příslušný k řešení krize je vázán
podmínkami stanovení dodatečného požadavku a současně musí zohlednit i schopnost instituce vydat
podřízené nástroje a umístit je na trhu. Dodatečné náklady také mají opodstatnění v zajištění způsobilosti
instituce k řešení krize, a tím snížení rizika ohrožení finanční stability. Nelze rovněž opomenout, že
samotné omezení flexibility a jím způsobené problémy mohou znamenat pro instituce dodatečné náklady
v podobě nerespektování principu stejného a proporcionálního zacházení projevujícím se v mezním
případě až vynuceným nadměrným zařazením institucí mezi top-tier subjekty. V rámci hodnocení dopadů
je tedy bráno omezení flexibility orgánu příslušného k řešení krize v nastavení dodatečné podřízenosti
jako stěžejní dopad a potenciální náklady spojené s nerovnými podmínkami na trhu jsou z hlediska
dopadu na instituce řazeny výše než náklady vyplývající ze stanovené dodatečné podřízenosti, které jsou
vzhledem k nutnosti splnění podmínek pro navýšení podřízenosti opodstatněné.
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Tabulka 8: Vyhodnocení dopadů uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 45b odst. 8 – Procentní
podíl specifických subjektů podléhajících řešení krize s možným vyšším požadavkem podřízenosti způsobilých
závazků

Dopady

Varianty
A
B

Pořadí

Váha

Varianty
A
B

Flexibilita orgánu příslušného k řešení krize

-

+

1.

0,50

2

4

Stejné zacházení pro srovnatelné instituce

-

0

2.

0,33

2

3

Náklady institucí na splnění požadavků případné
dodatečné podřízenosti způsobilých závazků

0

-

3.

0,17

3

2

2,17

3,33

Celkové bodové hodnocení

3) KONZULTACE
ČBA: V ČR nejsou G-SIIs ani top-tier instituce s aktivy převyšujícími 100 mld. EUR, ale lze očekávat, že
orgán řešení krize za top-tier instituce některé označí, protože jejich selhání by představovalo systémové
riziko. Pokud by těchto institucí byl jen velmi malý počet, bylo by vhodné, aby přístup ke všem z nich byl
stejný a podřízenost závazků by se tedy měla týkat všech institucí označených za top-tier.
ČNB: U institucí, u kterých je plánováno řešení krize odpisem a konverzí závazků, považuje ČNB zajištění
způsobilosti k řešení krize vyžadováním dostatečné výše podřízenosti MREL nástrojů za nejpodstatnější.
Pokud lze předpokládat, že v aktuální situaci přicházejí v úvahu dvě takové banky a ČNB by je označila
jako „top-tier“, podřízenost na základě dodatečných důvodů by bez využití diskrece mohla vyžadovat
pouze u jedné z nich. Takový stav by podstatně omezoval flexibilitu při rozhodování, a to i z perspektivy
možných změn ve struktuře bankovního sektoru v budoucnu. Vzhledem k nízkému počtu bank, kterých se
tato diskrece týká, by využitím diskrece navíc došlo ke srovnání podmínek pro srovnatelné banky.
Legislativně určený limit ve výši 30 % považuje ČNB jako nesystémový a v konečném důsledku
nepřispívající k srovnatelnému zacházení se srovnatelnými institucemi ani k zajištění způsobilosti k řešení
krize. ČNB proto navrhuje diskreci využít, a to nejlépe stanovením příslušného limitu až na 100 %. ČNB
tedy preferuje variantu B.

4) SHRNUTÍ VYHODNOCENÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ
Vzhledem k tomu, že 30% limit počtu subjektů, u kterých lze uplatnit dodatečný požadavek na
podřízenost, může omezovat flexibilitu orgánu příslušného k řešení krize v nastavení dodatečné
podřízenosti a tím vést k nestejnému způsobu zacházení s podobnými institucemi či nemožnosti efektivně
řešit překážky způsobilosti k řešení krize, je vhodné implementovat variantu B – stanovit procentní podíl
specifických subjektů podléhajících řešení krize s možným vyšším požadavkem podřízenosti způsobilých
závazků na úrovni vyšší než 30 %.
V současné době by dle dostupných informací mohly být mezi top-tier subjekty podléhající řešení krize
zařazeny nejvýše 4 české banky, přičemž dodatečný požadavek na podřízenost by vedl k vyšší míře
podřízenosti pouze u 3 z nich. Aby bylo možné zcela eliminovat negativní dopady spojené s potenciální
nemožností aplikovat při splnění podmínek dodatečný požadavek podřízenosti na všechny top-tier
subjekty podléhající řešení krize, navrhuje se stanovit podíl subjektů podléhajících řešení krize
s možným vyšším požadavkem podřízenosti způsobilých závazků na úrovni 100 %.
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Čl. 71a odst. 2 – Zahrnutí příslušné smluvní podmínky do finančních
smluv uzavřených dceřinými podniky ve třetích zemích
1) POPIS PROBLÉMU S VYMEZENÍM VARIANT
2. Členské státy mohou také vyžadovat, aby mateřské podniky v Unii zajistily, aby jejich dceřiné
podniky ve třetích zemích do finančních smluv uvedených v odstavci 1 zahrnuly smluvní podmínku,
která vyloučí, že výkon pravomoci orgánu příslušného k řešení krize pozastavit nebo omezit práva
a povinnosti mateřského podniku v Unii podle odstavce 1 představuje platný důvod pro předčasné
ukončení, pozastavení, změnu, započtení nebo vzájemné započtení nebo vymáhání práv ze zajištění
u těchto smluv.
Požadavek uvedený v prvním pododstavci se může použít na dceřiné podniky ve třetích zemích,
které jsou:
a) úvěrovými institucemi;
b) investičními podniky (nebo které by investičními podniky byly, měly-li by skutečné sídlo
v příslušném členském státě) nebo
c) finančními institucemi.
Finanční smlouvy, které se řídí právem třetí země, musí nově dle BRRD II zahrnovat smluvní podmínku,
podle níž smluvní strany těchto finančních smluv uznávají, že daná finanční smlouva může podléhat
pravomocem pozastavení povinnosti výplat nebo plnění (tzv. moratorium) podle čl. 33a, 69, 70 a 71
BRRD II, které může uplatňovat orgán příslušný k řešení krize.
Členské státy mohou vyžadovat, aby mateřské podniky v EU zajistily, že ve finančních smlouvách, které se
řídí právem třetí země, uzavřených jejich dceřinými podniky sídlícími ve třetích zemích bude zahrnuta
smluvní podmínka, že uplatnění pravomoci pozastavení povinnosti výplat nebo plnění u mateřského
podniku v EU nepředstavuje u těchto smluv oprávněný důvod pro jejich předčasné ukončení, pozastavení,
změnu, vzájemné započtení nebo vymáhání práv ze zajištění (dále jen „předmětná smluvní podmínka“).
Případná povinnost zajistit zahrnutí předmětné smluvní podmínky by byla požadována ve vztahu
k dceřiným podnikům, které jsou úvěrovými institucemi, finančními institucemi nebo obchodníky
s cennými papíry či by případně byly považovány za obchodníky s cennými papíry, kdyby měly své sídlo
v členském státě.
Mateřským podnikem v EU se dle čl. 2 odst. 1 bodu 85 BRRD rozumí mateřská instituce v EU 70, mateřská
finanční holdingová společnost v EUi 71 nebo mateřská smíšená finanční holdingová společnost v EU 72.
Alternativně je možné:
70

71

72

Mateřská instituce v členském státě, která není dceřiným podnikem jiné instituce povolené v kterémkoli členském státě ani
dceřiným podnikem finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti zřízené v kterémkoli
členském státě.
Mateřská finanční holdingová společnost v členském státě, která není dceřiným podnikem instituce povolené v kterémkoli
členském státě ani dceřiným podnikem jiné finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti
zřízené v kterémkoli členském státě.
Mateřská smíšená finanční holdingová společnost v členském státě, která není dceřiným podnikem instituce povolené
v kterémkoli členském státě ani dceřiným podnikem jiné finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové
společnosti zřízené v kterémkoli členském státě.
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A) Nepožadovat zahrnutí předmětné smluvní podmínky do finančních smluv uzavřených dceřinými
podniky ve třetích zemích
B) Zavést povinnost zahrnutí předmětné smluvní podmínky do finančních smluv uzavřených
dceřinými podniky ve třetích zemích
Varianta A představuje nevyužití diskrece v čl. 71a odst. 2, varianta B předpokládá využití dané diskrece.

2) POPIS VARIANT A IDENTIFIKACE A VYHODNOCENÍ JEJICH NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ
Varianta A: Nepožadovat zahrnutí předmětné smluvní podmínky do finančních smluv uzavřených
dceřinými podniky ve třetích zemích
V této variantě není diskrece využita a mateřským podnikům není zákonem stanovena povinnost zajistit,
aby jejich dceřiné společnosti sídlící ve třetích zemích zahrnovaly do smluv uzavřených se svými
protistranami předmětnou smluvní podmínku. Varianta představuje zachování současného stavu.
Varianta B: Zavést povinnost zahrnutí předmětné smluvní podmínky do finančních smluv uzavřených
dceřinými podniky ve třetích zemích
Tato varianta představuje využití diskrece a tedy zákonné stanovení povinnosti pro mateřské podniky, aby
zajistily, že jejich dceřiné společnosti sídlící ve třetích zemích zahrnou do smluv uzavřených se svými
protistranami předmětnou smluvní podmínku. BRRD II dále nijak nespecifikuje, zda se smluvní doložky
mají vztahovat pouze na určité typy finančních smluv, a předpokládá tedy plošné zavedení. Rovněž není
zavedena možnost výjimky z požadavku z hlediska neproveditelnosti jeho splnění, jako je tomu v případě
smluvního uznání odpisu či konverze závazků dle čl. 55 BRRD II.
Identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant
Na základě veřejně dostupných údajů k 30. 9. 2019 byly identifikovány dva subjekty působící v ČR, které
měly na úrovni mateřského podniku v EU dceřiné společnosti ve třetích zemích a ČNB je v případě těchto
mateřských podniků orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě. U obou subjektů by
mohla být na základě orientačních prahových hodnot pro určení základního přístupu a strategie řešení
krize 73 aplikována opatření k řešení krize. Diskreční ustanovení se však týká pouze uplatnění moratoria
vůči mateřskému podniku v EU a u obou dotčených subjektů lze vzhledem k předpokládané strategii
řešení krize spíše očekávat použití moratoria přímo u příslušných bank v ČR, které jsou jejich dceřinými
společnostmi. V případě jednoho z mateřských podniků tvoří jeho dceřiné instituce ve třetích zemích
cca 3 % celkových aktiv skupiny a z hlediska plánování řešení krize by do skupiny podléhající řešení krize
spadaly pravděpodobně pouze dvě dceřiné společnosti se sídlem v Ruské federaci. U druhého
mateřského podniku je zastoupení dceřiných společností ze třetích zemí na celkových aktivech sice vyšší,
ale instituce sídlící v ČR, na které by potenciálně mohlo být uplatněno moratorium, žádné dceřiné
společnosti ve třetích zemích přímo nevlastní.
Náklady varianty B spočívají v zahrnování smluvní doložky do všech smluv uzavřených dceřiným podnikem
ve třetí zemi, která zajistí, že aplikace moratoria u mateřského podniku nepředstavuje oprávněný důvod
pro předčasné ukončení, pozastavení, změnu, vzájemné započtení nebo vymáhání práv ze zajištění
73

ČNB. Zpráva o finanční stabilitě 2017/2018. Praha: ČNB, 2018, s. 119. ISBN 978-80-87225-79-0. Dostupné z:
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/reseni-krize-na-ft/.galleries/download/zfs_2017-2018_5.4.4.pdf.
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u těchto smluv. Náklady na splnění povinného zahrnutí předmětné smluvní podmínky do všech finančních
smluv může zvyšovat i potřeba uznání nejen moratoria používaného v režimu řešení krize, nýbrž také
nově zavedeného moratoria dle čl. 33a BRRD II, které se používá mimo režim řešení krize, což nemusí být
standardem v ostatních jurisdikcích mimo EU. U protistran mimo EU to tedy může vést k zásadnímu
nepochopení, případně přímo k rozporu s lokální legislativou, a značně tak ztížit financování dceřiných
společností ve třetích zemích.
Zároveň náklady na zahrnutí doložky nemohou být eliminovány prostřednictvím žádosti o výjimku
z nemožnosti splnění povinnosti jako v případě smluvní doložky pro uznání odpisu či konverze závazku dle
čl. 55 BRRD II a není ani možné se povinnosti zahrnutí doložky vyhnout v těch případech, kdy existuje
vzájemné uznávání pravomocí mezi orgány příslušnými k řešení krize ve státě, kde sídlí mateřský podnik,
a ve třetí zemi, podle jejíhož práva se smlouva uzavřená dceřinou společností řídí.
Přínosy zahrnutí smluvní doložky by se měly projevit v případě aplikace moratoria, kdy nehrozí
mateřskému podniku provozní potíže z případně předčasně ukončených smluv dceřiného podniku či
vymáhání práv ze zajištění. Varianta B tedy snižuje riziko omezení funkčnosti a narušení účelu moratoria.
Nicméně v současné době by případné přínosy varianty B byly v ČR při předpokládaném potenciálním
uplatnění moratoria spíše na úrovni dceřiných institucí příslušných mateřských podniků velmi omezené.
Co se týče těchto přínosů z hlediska připravenosti na budoucí možné případy, kdy by ostatní mateřské
podniky v ČR vlastnily dceřiné společnosti ve třetích zemích, nelze v současné době výrazněji očekávat, že
by české bankovní instituce zakládaly nebo kupovaly úvěrové instituce, obchodníky s cennými papíry
nebo jiné finanční instituce ve třetích zemích. Mimo výše zmíněných mateřských podniků také žádný další
mateřský podnik ani banka v ČR na základě veřejně dostupných údajů k 30. 9. 2019 nevlastnily dceřinou
společnost se sídlem ve Velké Británii, která by se kvůli svému odchodu z EU mohla stát třetí zemí.
Navíc přínosy varianty B mohou být do jisté míry nahrazovány pravomocemi orgánu příslušného k řešení
krize. Pokud by se orgán příslušný k řešení krize domníval, že předčasně ukončená smlouva uzavřená
dceřinou společností či hrozící vymáhání práv ze zajištění takové smlouvy by mohlo nějakým způsobem
ohrozit aplikaci moratoria u mateřského podniku či samotné banky v případě řešení krize, může takovou
smlouvu prohlásit za překážku způsobilosti k řešení krize a individuálně požadovat odstranění této
překážky, což by patrně představovalo povinnost zahrnutí předmětné smluvní doložky do dané smlouvy.
Z výše uvedených důvodů jsou tedy při porovnání dopadů jednotlivých variant upřednostňovány
z hlediska pořadí náklady institucí spojené se zahrnutím smluvních podmínek do uzavíraných smluv před
přínosem využití této diskrece spočívajícím v možném zajištění bezproblémového průběhu moratoria.
Tabulka 9: Vyhodnocení dopadů uvažovaných variant řešení diskrečního ustanovení v čl. 71a odst. 2 – Zahrnutí
příslušné smluvní podmínky do finančních smluv uzavřených dceřinými podniky ve třetích zemích

Varianty

Dopady

Pořadí

Váha

A

B

Náklady institucí spojené se zahrnutím smluvní doložky

0

-

1.

Funkčnost a účel moratoria

0

+

2.

Celkové bodové hodnocení
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Varianty
A

B

0,67

3

2

0,33

3

4

3,00

2,67
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3) KONZULTACE
ČBA: Banky preferují variantu A, protože u protistran mimo EU by varianta B vedla k nepochopení
případně přímo k rozporu s lokální legislativou a ztížila by financování dceřiných společností mimo EU.
ČNB: Využití diskrece by podle ČNB představovalo pro dotčené finanční skupiny v ČR dodatečné náklady
způsobené vyjednáváním o finančních smlouvách s protistranami a vyplývající z nutností zajistit plošné
plnění této povinnosti. Potřebu plošného zajištění plnění povinnosti však ČNB v této chvíli nepředpokládá.
ČNB má navíc k dispozici i další nástroje s obdobným účelem, především v rámci procesu odstraňování
překážek způsobilosti k řešení krize, které by mohla ve vztahu k jednotlivým bankám, resp. finančním
skupinám, použít ad hoc a v přiměřeném rozsahu. ČNB proto preferuje variantu A, tedy nevyužití
diskrece.

4) SHRNUTÍ VYHODNOCENÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ
Vzhledem k nákladům spojeným s povinností zahrnout předmětné smluvní podmínky do finančních smluv
uzavřených dceřinými společnostmi sídlícími ve třetích zemích, které by mohly mít i formu značného
ztížení financování těchto dceřiných společností, omezenému dopadu přínosů zavedení této povinnosti
na českém bankovním trhu a možnému částečnému nahrazení těchto přínosů přijmutím příslušných
opatření ze strany orgánu příslušného k řešení krize se k implementaci navrhuje varianta A –
nepožadovat zahrnutí předmětné smluvní podmínky do finančních smluv uzavřených dceřinými
podniky ve třetích zemích.
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3. Výběr nejvhodnějšího řešení
Níže je uvedeno shrnutí všech řešení, které MF navrhuje uplatnit v předkládaném zákoně.
Tabulka 10: Shrnutí nejvhodnějšího řešení

Článek/
odstavec

Popis diskrečního ustanovení

Vybraná varianta dané diskrece

Čl. 33a
odst. 3
Čl. 69
odst. 5

Přístup vkladatelů k dennímu
obnosu z vkladů v případě
uplatnění pravomoci pozastavit
platby nebo plnění

Varianta A: Neumožnit vkladatelům přístup
k náležitému dennímu obnosu z vkladů v případě
uplatnění pravomoci pozastavit povinnost platby
nebo plnění ve vztahu k pojištěným vkladům

Čl. 44a
odst. 1

Povinnost posouzení vhodnosti
investice při prodeji kapitálových
nástrojů a nepodřízených
odepisovatelných závazků

Varianta A: Prodej kapitálového či nepodřízeného
odepisovatelného nástroje za nyní platných
podmínek

Způsob omezení prodeje
podřízených způsobilých dluhových
nástrojů neprofesionálním
zákazníkům

Varianta A: Zavedení omezení v podobě povinnosti
prodávajícího
provést
posouzení
vhodnosti
a paralelního stanovení maximální investované
částky a minimální počáteční investice ve výši
10 000 EUR

Čl. 45b
odst. 8

Procentní podíl specifických
subjektů podléhajících řešení krize
s možným vyšším požadavkem
podřízenosti způsobilých závazků

Varianta B: Stanovit procentní podíl specifických
subjektů podléhajících řešení krize s možným vyšším
požadavkem podřízenosti způsobilých závazků na
úrovni vyšší než 30 %, a to konkrétně 100 %

Čl. 71a
odst. 2

Zahrnutí příslušné smluvní
podmínky do finančních smluv
uzavřených dceřinými podniky ve
třetích zemích

Varianta A: Nepožadovat zahrnutí předmětné
smluvní podmínky do finančních smluv uzavřených
dceřinými podniky ve třetích zemích

Čl. 44a
odst. 5 a 6

4. Implementace doporučené varianty a vynucování
Implementaci pravidel zavedených směrnicí BRRD II a vybraných variant řešení v ní obsažených
diskrečních ustanovení provede MF prostřednictvím novely zákona č. 374/2015 Sb. o ozdravných
postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů. Vynucování navrhované právní
úpravy bude provádět ČNB jakožto orgán příslušný k řešení krize v ČR. Kromě nezbytné kontrolní činnosti
ČNB jsou k vynucování určeny stávající sankce uvedené v § 233 až § 237 ZOPRK, které se doplňují
o přestupky spojené s novými povinnostmi vyplývajícími ze zvoleného způsobu omezení prodeje
podřízených způsobilých dluhových nástrojů neprofesionálním zákazníkům a dále o přestupky týkající se
návrhu a plnění opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize, jestliže jsou tyto překážky
důsledkem toho, že instituce nesplňuje požadavek MREL nebo kombinovanou kapitálovou rezervu nad
rámec MREL. Přestupky a pokuty související s porušením MREL jsou nově samostatně definovány v § 237a
ZOPRK. Za účelem provádění účinného dohledu ze strany ČNB v oblasti plnění MREL se zavádí pro
příslušné instituce nové informační povinnosti v § 136.
Nové povinnosti, které přináší navrhovaná úprava regulovaným subjektům, jsou popsány v kapitole
1.4 Identifikace dotčených subjektů, kde jsou současně specifikovány oblasti návrhu s možným vznikem
administrativních nákladů. Případná administrativní zátěž závisející na výběru řešení diskrečních
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ustanovení je podrobněji hodnocena vždy v rámci identifikace a vyhodnocení nákladů a přínosů
jednotlivých variant daného diskrečního ustanovení v jemu příslušné subkapitole.

5. Přezkum účinnosti regulace
Přezkum účinnosti regulace včetně posouzení vhodnosti vybraných variant řešení diskrečních ustanovení
v BRRD II bude proveden MF jako ústředním orgánem státní správy pro finanční trh formou vytvoření
zprávy, v níž budou shrnuty klíčové informace o průběhu a výsledcích provedeného přezkumu.
Zpráva o přezkumu bude vytvořena do 6 let od nabytí účinnosti novely ZOPRK transponující BRRD II do
českého právního řádu, které se předpokládá od 28. prosince 2020. Tato lhůta je stanovena s ohledem na
předpokládaný termín 1. ledna 2024, od kdy mají instituce začít plnit stanovenou výši MREL včetně
případné povinné podřízenosti způsobilých nástrojů. Zároveň by od tohoto data měly instituce veřejně
zpřístupňovat údaje týkající se výše kapitálu a závazků způsobilých pro MREL, a to včetně jejich splatnosti
a pořadí v insolvenčním řízení, a také výši stanoveného požadavku MREL. Dle BRRD II by tyto údaje měly
být uveřejňovány alespoň jednou ročně. Ve zprávě o přezkumu tak bude možné využít pro účely
zhodnocení účinnosti a vhodnosti vybraných variant řešení diskrečních ustanovení tato uveřejněná data
z konce let 2024 a 2025. Zároveň by do konce roku 2025 měla být zveřejněna druhá zpráva EBA posuzující
jak dopady stanovení požadavku MREL na finanční trhy a dotčené subjekty včetně jejich schopnosti
nezávisle získávat kapitál či financování na trzích za účelem plnění MREL, tak interakci MREL s ostatními
regulatorními požadavky. Informace uvedené v této zprávě EBA, které budou již pokrývat i údaje z roku
2024, od kdy BRRD II standardně vyžaduje kompletní plnění MREL, bude rovněž vhodné využít při
přezkumu míry naplnění cílů návrhu a vhodnosti zvolených variant řešení diskrečních ustanovení.
Zpráva o přezkumu se bude kromě výše zmíněných zveřejňovaných dat a informací o dopadech
uvedených ve zprávě EBA opírat také o sběr dat a poznatky nabyté při činnosti ČNB jakožto orgánu
příslušného k řešení krize.

6. Konzultace a zdroje dat
Data použitá v této ZZ RIA pochází z veřejně dostupných zdrojů, a to zejména z povinně uveřejňovaných
informací a výročních zpráv bankovních institucí. Během příprav a tvorby ZZ RIA MF také velice úzce
spolupracovalo s ČNB, jejíž vyjádření v oblastech týkajících se očekávaného potřebného objemu nových
nástrojů způsobilých pro MREL a odhadované tržní poptávky po způsobilých nástrojích byla použita při
porovnání dopadů variant některých diskrečních ustanovení. Vyhodnocení dopadů a návrhy řešení
diskrečních ustanovení byly konzultovány s ČBA a ČNB a obdržená vyjádření od obou subjektů jsou vždy
uvedena v rámci části „ 3) Konzultace“ před shrnutím vyhodnocení a výběrem nejvhodnějšího řešení
u každé z řešených diskrecí.
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7.2

Seznam zkratek

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

BRRD II

Směrnice 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

55

MF ČR, Odbor 27 – Finanční trhy I

ZZ RIA k novele ZOPRK (transpozice BRRD II)

27. 3. 2020

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

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

CRR II

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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

ČBA

Česká bankovní asociace

ČNB

Česká národní banka

ČR

Česká republika

DGSD

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014
o systémech pojištění vkladů

EBA

Evropský orgán dohledu pro bankovnictví
European Banking Authority

EFDI

Evropské fórum pojistitelů vkladů
European Forum of Deposit Insurers

EK

Evropská komise

ESMA

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy
European Securities and Markets Authority

EU

Evropská unie

EUR

Jednotná evropská měna

FPV

Fond pojištění vkladů

G-SIIs

Globální systémově významné instituce
Global systemically important institutions

LRE

Expozice pro výpočet ukazatele pákového poměru
Leverage ratio exposure

MF

Ministerstvo financí

MiFID

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích
finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS
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MiFID II

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích
finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU

MiFIR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014
o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012

MREL

Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky
Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities

NCWO

Zásada, že ztráty, které věřitelé utrpí při řešení krize instituce, nepřevýší ztráty, které
by utrpěli v případě její likvidace
No Creditor Worse Off

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

Požadavek na celkovou kapacitu absorbovat ztráty
Total Loss-Absorbing Capacity

TLOF

Celkové závazky a regulatorní kapitál
Total liabilities and own funds

TREA

Celková riziková expozice
Total risk exposure amount

ZISIF

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění
pozdějších předpisů

ZOPRK

Zákon č. 374/2015 Sb. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve
znění pozdějších předpisů

ZPKT

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

ZZ RIA

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
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PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 374/2015 SB., O OZDRAVNÝCH POSTUPECH
A ŘEŠENÍ KRIZE NA FINANČNÍM TRHU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ
Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize,
ve znění změn provedených zákonem č. 83/2017 Sb., zákonem č. 182/2018 Sb., zákonem
č. 307/2018 Sb. a zákonem č. 111/2019 Sb.
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na
přímo použitelný předpis Evropské unie2) a pro oblast finančního trhu upravuje
a) ozdravné plány a postupy,
b) plánování řešení krize,
c) postavení a pravomoci České národní banky,
d) postupy v případě selhání povinné osoby nebo skupinového selhání,
e) financování řešení krize a,
f) přeshraniční spolupráci a postupy při ní uplatňované. a
g) povinnosti při prodeji podřízených způsobilých závazků.
____________________
1)

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/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU
a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU)
č. 648/2012, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879.
CELEX: 32019L0879
2)

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, v platném znění.

-2§2
Vymezení některých pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) opatřením k řešení krize výkon pravomocí podle § 82, § 82a, § 83 odst. 1, § 84 odst. 1, § 85
odst. 1 a 2, zavedení správy pro řešení krize podle § 86 až 95, přechod činnosti na
soukromého nabyvatele podle § 96 až 101, přechod činnosti na překlenovací instituci podle
§ 102 až 112, přechod činnosti na osobu pro správu aktiv podle § 113 až 119, odpis
a konverze nebo konverze odepisovatelných závazků podle § 120 až 128 126 a § 137 138 až
156, vládní stabilizační nástroje podle § 157 až 163 a výkon doplňkových pravomocí podle
§ 164 a 164a,
b) institucí osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013 a osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013, která má povinnost mít minimální počáteční kapitál alespoň 730 000 EUR,
c) finanční institucí osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, která je ovládanou osobou instituce nebo osoby podle písmen g), h) nebo i)
a podléhá dohledu na konsolidovaném základě,
d) ovládanou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 16 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013,
e) ovládající osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 15 písm. a) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
e) významnou ovládanou osobou významný dceřiný podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 135
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
f) konsolidovaným základem konsolidovaná situace podle čl. 4 odst. 1 bodu 47 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,
g) finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
h) smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 21 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
i) smíšenou holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
j) evropskou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
k) evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 33
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

-3l) evropskou ovládající institucí osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 29 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
m) evropskou ovládající osobou evropská ovládající instituce, evropská finanční holdingová
osoba nebo evropská smíšená finanční holdingová osoba,
n) skupinou ovládající osoba a jí ovládané osoby,
o) evropskou finanční skupinou evropská ovládající osoba a jí ovládané instituce a finanční
instituce,
p) orgánem příslušným k řešení krize orgán, který byl pověřen k výkonu pravomocí k řešení
krize na finančním trhu,
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) orgánem příslušným k řešení krize jiného členského státu orgán, který byl členským státem
pověřen k výkonu pravomocí k řešení krize na finančním trhu v souladu se srovnatelným
zahraničním právním předpisem,
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) 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,
r) strategií řešení krize soubor opatření k řešení krize, která jsou stanovena v plánu
řešení krize nebo ve skupinovém plánu řešení krize,
s) veřejnou podporou veřejná podpora podle čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie,
nebo jiná veřejná finanční podpora na nadnárodní úrovni, která je poskytována za účelem
ochrany nebo obnovy provozuschopnosti, likvidity nebo platební schopnosti povinné osoby
nebo skupiny, jejímž členem je povinná osoba, a která, kdyby byla poskytnuta na vnitrostátní
úrovni, by byla považována za veřejnou podporu podle čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie,
t) vedoucím orgánem statutární orgán, správní rada, dozorčí rada, kontrolní komise nebo jiný
orgán s obdobnou působností v závislosti na právní formě osoby,
u) zásadní činností taková činnost povinné osoby, jejíž přerušení by v jednom nebo více
členských státech pravděpodobně vedlo k ohrožení poskytování služeb zásadního
hospodářského významu nebo k ohrožení finanční stability, a to zejména vzhledem k její
obtížné nahraditelnosti nebo zastupitelnosti s ohledem na velikost, tržní podíl, vnější nebo
vnitřní propojení nebo přeshraniční činnosti instituce nebo skupiny,

-4v) ústřední protistranou osoba podle čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách
a registrech obchodních údajů,
w) nouzovou likviditní pomocí České národní banky poskytnutí peněžních prostředků České
národní banky nebo jakákoli jiná pomoc, která může vést ke zvýšení objemu pohledávek
České národní banky, solventní povinné osobě nebo skupině solventních povinných osob,
které čelí přechodným problémům s likviditou, aniž by taková operace byla provedena
v rámci výkonu měnové politiky,
x) pobočkou pobočka podle čl. 4 odst. 1 bodu 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013,
y) významnou pobočkou pobočka na území členského státu, která byla označena v souladu
s předpisy Evropské unie3) za významnou.
(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí
a) opatřením k předcházení krizím opatření podle § 11 odst. 6, opatření k odstranění překážek
způsobilosti k řešení krize podle § 23 a 24, opatření podle § 37 až 40, odpis a konverze
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků podle § 60 a 61 a snížení
položek kmenového kapitálu tier 1 podle § 65,
b) systémovou krizí narušení finančního systému s možnými závažnými negativními dopady
na vnitřní trh a národní hospodářství,
c) členským státem členský stát Evropské unie nebo stát, který je smluvní stranou Dohody
o Evropském hospodářském prostoru,
d) dluhopisem cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky podle
jiného právního předpisu, nebo podle obdobných ustanovení srovnatelného zahraničního
právního předpisu,
e) krytým dluhopisem dluhopis podle § 28 zákona o dluhopisech,
f) nástrojem účasti podíl společníka v obchodní korporaci, cenný papír, se kterým je spojen
podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech v obchodní korporaci, cenný papír
vydaný obchodní korporací, se kterým je spojeno právo získat cenný papír, se kterým je
spojen podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech v obchodní korporaci
a samostatně převoditelné právo spojené s takovým cenným papírem,
g) kapitálem kapitál podle čl. 4 odst. 1 bodu 118 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013,
h) kmenovým kapitálem tier 1 kapitál vypočtený podle čl. 50 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
h)i) nástrojem kmenového kapitálu tier 1 nástroj splňující podmínky podle čl. 28 odst. 1 až 4,
čl. 29 odst. 1 až 5 nebo čl. 31 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013,

-5-

i)j) nástrojem vedlejšího kapitálu tier 1 nástroj splňující podmínky podle čl. 52 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
j)k) nástrojem kapitálu tier 2 nástroj splňující podmínky podle čl. 63 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
k)l) odepisovatelným kapitálovým nástrojem nástroj vedlejšího kapitálu tier 1 a nástroj
kapitálu tier 2,
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,
l)p) zajištěným dluhem dluh v případě, že někdo dal věřiteli nebo v jeho prospěch majetkovou
jistotu, že dlužník svůj dluh splní, a dluhopis splňující podmínky podle § 17 odst. 2 písm. c)
nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich
obhospodařování,
m)q) povolením k činnosti bankovní licence a schválení finanční holdingové osoby
a smíšené finanční holdingové osoby podle zákona upravujícího činnost bank, povolení
působit jako spořitelní a úvěrní družstvo podle zákona upravujícího činnost spořitelních
a úvěrních družstev a povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry podle zákona
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
n)r) velmi malým, malým a středním podnikem podnik podnikatele, jehož roční obrat
nepřevyšuje částku odpovídající 50 000 000 EUR,
o)s) derivátem derivát podle čl. 2 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 648/2012,
p)t) pojištěnou pohledávkou z vkladu pojištěná pohledávka z vkladu podle zákona
upravujícího činnost bank,
q)u) osobami ve vrcholném vedení fyzické osoby, které mají v instituci výkonné funkce
a jsou odpovědné vedoucímu orgánu za každodenní řízení instituce.
(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,

-6c) 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.
(3)(4) Finanční smlouvou se pro účely tohoto zákona rozumí zejména
a) smlouva, jejímž předmětem plnění jsou cenné papíry, včetně
1. smlouvy o koupi, prodeji nebo zápůjčce cenného papíru, skupiny nebo indexu cenných
papírů,
2. opce na cenný papír nebo skupinu nebo index cenných papírů,
3. repo obchodů nebo reverzních repo obchodů s jakýmkoli z těchto cenných papírů, skupin
nebo indexů,
b) smlouva, jejímž předmětem je nástroj, jehož hodnota se vztahuje ke komoditám, včetně
1. smlouvy o koupi, prodeji nebo zápůjčce komodity nebo skupiny nebo indexu komodit pro
budoucí dodání,
2. opce na komoditu nebo skupinu nebo index komodit,
3. repo obchodů nebo reverzních repo obchodů s jakoukoli z těchto komodit, skupin nebo
indexů,
c) futures, forwardy a smlouvy o koupi jiné než komoditní, smlouvy o prodeji nebo převodu
komodity nebo majetku jakéhokoli jiného druhu, služby, práva nebo podílu za konkrétní cenu
k budoucímu datu,
d) swapová dohoda, včetně
1. opcí týkajících se úrokových sazeb, spotových nebo jiných dohod o devizových
transakcích, měnových dohod, akciového indexu a akcií, dluhopisového indexu nebo
dluhových cenných papírů, komoditních indexů nebo komodit, povětrnostních podmínek,
emisí nebo inflace,
2. swapů veškerých výnosů, swapů úvěrového rozpětí nebo úvěrových swapů,
3. veškerých dohod nebo transakcí, jež jsou podobné některé swapové dohodě uvedené
v písmeni a) bodech 1 a 2, která je opětovně obchodována na trzích swapů nebo derivátů,
e) mezibankovní úvěrová dohoda týkající se úvěrů se splatností 3 měsíce nebo méně,
f) rámcová dohoda pro smlouvu nebo dohodu podle písmen a) až e).
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(4)(5) Ustanovení tohoto zákona o cenných papírech se použijí i na zaknihované cenné
papíry, ledaže to vylučuje jejich povaha nebo tento zákon.
CELEX: 32014L0059
CELEX: 32019L0879

§3
Povinné osoby
Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí osoba se sídlem na území České
republiky, která je
a) institucí,
b) finanční institucí,
c) finanční holdingovou osobou, smíšenou finanční holdingovou osobou a smíšenou
holdingovou osobou.
§4
Selhání
(1) Povinná osoba selhává, jestliže
a) splňuje podmínky pro odnětí povolení k činnosti, a to zejména tím, že jí vznikla ztráta,
která způsobila nebo může způsobit podstatný pokles výše jejího kapitálu,
b) výše jejích závazků převyšuje hodnotu jejího majetku,
c) není schopna splnit své splatné dluhy, nebo
d) je ve stavu, kdy vyžaduje poskytnutí veřejné podpory s výjimkou případu, kdy by tato
podpora byla poskytnuta v souladu s právními předpisy4) předpisy4) a právními akty5) dalšími
akty5) Evropské unie pro oblast veřejné podpory, preventivně, dočasně a za účelem odvrácení
závažného narušení hospodářství státu a ochrany finanční stability, instituci, která nesplňuje
podmínky podle písmen a) až c), v míře přiměřené svému účelu, za podmínky, že instituce
nehodlá použít tuto podporu na uhrazení skutečných nebo hrozících ztrát, a podpora má jednu
z těchto podob
1. státní záruka jako zajištění finanční pomoci České národní banky k odstranění dočasného
nedostatku likvidity,
2. státní záruka za nové dluhy instituce, nebo
3. navýšení kapitálu za podmínek nezvýhodňujících instituci, pokud v okamžiku poskytnutí
finanční pomoci není splněna podmínka podle písmen a) až c) ani podmínky pro provedení
odpisu a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků podle
§ 60 nebo 61; podpora nesmí přesáhnout výši postačující pro pokrytí nedostatku kapitálu
zjištěného při zátěžových testech, hodnocení kvality aktiv nebo obdobným způsobem.

-8(2) Povinná osoba selhává také tehdy, lze-li důvodně předpokládat, že dojde ke splnění
alespoň jedné z podmínek podle odstavce 1 písm. a) až c).
CELEX: 32014L0059

§5
Orgán příslušný k řešení krize
(1) Orgánem příslušným k řešení krize je Česká národní banka.
(2) Česká národní banka při výkonu pravomocí podle tohoto zákona jedná bez
jakéhokoliv omezení nebo souhlasu, kterého by jinak bylo třeba, a nepodléhá oznamovací
a uveřejňovací povinnosti podle jiných právních předpisů, nestanoví-li tento zákon nebo
přímo použitelný předpis Evropské unie jinak.
(3) Česká národní banka je oprávněna provádět cvičné řešení nepříznivých situací
a cvičné řešení krize.
(4) Česká národní banka vede seznam povinných osob podle § 3, který uveřejňuje na
svých internetových stránkách.
(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.
____________________
§ 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších
předpisů.

29)

CELEX: 32014L0059

§6
Oddělení činností
(1) Česká národní banka zajistí funkční oddělení útvaru vykonávajícího působnost
orgánu příslušného k řešení krize od ostatních činností České národní banky. Působnost
bankovní rady podle zákona o České národní bance tím není dotčena.
(2) Česká národní banka zajistí úzkou spolupráci včetně výměny informací mezi
všemi dotčenými útvary při výkonu činností podle tohoto zákona, a to zejména pro účely
postupu podle § 17, 19, 22 až 26 26a, § 77 až 79 a 78, § 81 až 81b, 98, 128b, 128c, 129 až
129d, 131 až 131c, 137, 159, 160 a § 168 odst. 1.

-9(3) Česká národní banka upraví vnitřním předpisem pravidla vztahující se k oddělení
činností podle odstavce 1, včetně pravidel týkajících se výměny informací mezi útvary podle
odstavce 2 s přihlédnutím k požadavkům jiných právních předpisů. Tento předpis nebo jeho
část obsahující předmětná pravidla uveřejní na svých internetových stránkách.
(4) Česká národní banka informuje o oddělení činností podle odstavce 1 Evropskou
komisi a Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) (dále jen „Evropský
orgán pro bankovnictví“) a uvede způsob rozdělení povinností a odpovědnosti.
CELEX: 32014L0059

§7
Rozhodování
(1) Při přijímání rozhodnutí podle tohoto zákona Česká národní banka
a) bere v úvahu možné dopady tohoto rozhodnutí v ostatních členských státech, ve kterých
působí osoba, jíž je rozhodnutí určeno, nebo ve kterých působí ostatní členové skupiny, jejímž
členem je tato osoba, a
b) usiluje o omezení negativních dopadů rozhodnutí na finanční stabilitu a negativních
hospodářských a sociálních dopadů v těchto ostatních členských státech.
(2) Česká národní banka přijímá rozhodnutí podle tohoto zákona na základě informací,
které má k dispozici v době vyhodnocování potřebnosti přijetí takového rozhodnutí, je-li
jejich zohlednění zjevně opodstatněné, a na základě takové úrovně vyhodnocení informací,
kterou lze za daných okolností rozumně požadovat. Na rozhodnutí přijímaná zvláštním
správcem a dočasným správcem jmenovaným podle tohoto zákona se toto ustanovení použije
obdobně.
(3) Česká národní banka může vyžadovat od každého informace potřebné ke svému
rozhodování podle tohoto zákona včetně aktualizací a doplňujících informací uvedených
v plánu řešení krize a získávat informace na základě kontrol na místě u povinné osoby.
Poskytnutí informací České národní bance není porušením smluvní nebo zákonné povinnosti
mlčenlivosti. K provedení kontroly je Česká národní banka oprávněna přizvat auditora,
auditorskou společnost, znalce nebo další osoby.
(4) Je-li to účelné, může Česká národní banka uložit povinné osobě povinnost vést
podrobné seznamy o finančních smlouvách, jichž je stranou, včetně stanovení datového
formátu a dalších náležitostí těchto záznamů. Lhůta pro dodání těchto záznamů musí být
stejná ve vztahu ke všem povinným osobám. Je-li to účelné k zajištění způsobilosti povinné
osoby k řešení krize, je Česká národní banka oprávněna uložit jí povinnost udržovat
a aktualizovat soubor podkladů a informací potřebných k vypracování ocenění. Konkrétní
rozsah a podrobnou specifikaci podkladů určí rozhodnutím. Tímto ustanovením nejsou
dotčeny pravomoci České národní banky vyžadovat od povinných osob informace nebo
součinnost.
(5) Informace podle odstavce 3 se poskytují bezplatně; nejde-li o orgány veřejné
správy, přísluší tomu, kdo součinnost poskytl, právo na náhradu účelně vynaložených
nákladů.
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(6) Osoby a orgány uvedené v odstavci 3, které jsou povinny poskytnout České
národní bance informace, odpovídají za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobily, v případě,
že tyto informace neposkytnou řádně a včas.
(7) Povinná osoba určí člena vedoucího orgánu nebo vedoucího zaměstnance přímo
podřízeného vedoucímu orgánu, který je odpovědný za poskytování informací České národní
bance podle tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
PLÁNOVÁNÍ, ZPŮSOBILOST K ŘEŠENÍ KRIZE A VNITROSKUPINOVÁ
PODPORA
HLAVA I
OZDRAVNÉ PLÁNY
Díl 1
Zjednodušené povinnosti některých institucí
§8
(1) Česká národní banka může, i bez žádosti, s ohledem na možný výrazně
nepříznivý dopad selhání instituce se sídlem v České republice na finanční systém trhy,
ostatní instituce včetně podmínek jejich financování a hospodářství jako celek, jakož i na
financování nebo na hospodářství jako celek, omezit rozsah uplatnění požadavků
uvedených v § 9 a stanovit odlišně termín pro sestavení ozdravných plánů a frekvenci jejich
pravidelné aktualizace; přitom přihlédne k povaze podnikání instituce, její vlastnické
struktuře, právní formě, rizikovému profilu, velikosti, právnímu postavení, provázanosti
s jinými účastníky finančního systému, rozsahu a složitosti jejích činností, členství
v institucionálním systému ochrany nebo jiném obdobném systému podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie2) a k investičním službám poskytovaným touto institucí. Dojde-li ke
změně okolností, může Česká národní banka účinnost rozhodnutí o omezení požadavků i bez
žádosti ukončit vydáním rozhodnutí, kterým instituci stanoví nový rozsah povinností podle
§ 9, 17 až 19.
(2) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o rozhodnutích,
která vydala podle odstavce 1.
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 nelze vydat, jedná-li se o instituci,
a) jejíž celková bilanční suma převyšuje částku odpovídající 30 000 000 000 EUR, nebo
b) u níž poměr celkové bilanční sumy vzhledem k hrubému domácímu produktu přesahuje
20 % a zároveň její celková bilanční suma převyšuje částku odpovídající 5 000 000 000 EUR.
CELEX: 32014L0059
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Ozdravný plán
§9
Náležitosti ozdravného plánu
(1) Instituce se sídlem v České republice, která není členem skupiny podléhající
dohledu na konsolidovaném základě vykonávaném Českou národní bankou nebo orgánem
dohledu jiného členského státu, vypracuje a udržuje ozdravný plán, který je součástí řídicího
a kontrolního systému instituce podle jiného právního předpisu6); v ozdravném plánu instituce
uvede
a) širokou škálu možných ozdravných opatření, která je schopna přijmout v případě
závažného zhoršení své finanční situace, aby zajistila obnovení své finanční stability,
b) podmínky a postupy pro zajištění včasné realizace ozdravných opatření,
c) analýzy založené na více scénářích vzniku a vývoje nepříznivých makroekonomických jevů
s dopady na činnost banky a závažných finančních obtíží instituce, včetně událostí se
systémovým dopadem, obtíží skupiny, jejíž je instituce součástí, a obtíží jednotlivých členů
této skupiny.
(2) Instituce je povinna aktualizovat svůj ozdravný plán nejméně jednou ročně, a dále
bez zbytečného odkladu po každé změně skutečností, které mají významný dopad na obsah
nebo realizaci ozdravného plánu, zejména po změně své právní formy nebo organizační
struktury, obchodních činností nebo finanční situace. Česká národní banka může, zejména
s ohledem na podmínky uvedené v § 8 odst. 1, instituci uložit povinnost aktualizovat svůj
ozdravný plán častěji, včetně stanovení frekvence takových aktualizací.
(3) Ozdravný plán instituce musí být založen na realistických předpokladech a nesmí
předpokládat poskytnutí veřejné podpory ani spoléhat na poskytnutí úvěru nebo provedení
jiných obchodů s Českou národní bankou; ozdravný plán instituce však
a) obsahuje analýzu možností instituce uskutečňovat v případech předvídaných v plánu
obchody s Českou národní bankou a žádat u ní o úvěry,
b) označí aktiva, která by v případech podle písmene a) byla využitelná jako zajištění, a
c) popisuje postup instituce při návrhu na uskutečnění těchto obchodů a poskytnutí úvěrů.
(4) Ozdravný plán instituce obsahuje alespoň
a) shrnutí hlavních částí plánu a celkového potenciálu pro ozdravení,
b) shrnutí podstatných změn v instituci od posledního ozdravného plánu předloženého České
národní bance,
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negativní reakce trhu,
d) soubor opatření v oblasti kapitálu a likvidity nutných k udržování nebo k obnovení finanční
situace instituce a její schopnosti pokračovat v činnosti,
e) odhad časového rámce pro provedení podstatných aspektů plánu,
f) podrobný popis podstatných překážek účinného a včasného provedení plánu, včetně
zohlednění dopadu na ostatní členy skupiny, klienty, zákazníky a protistrany,
g) určení zásadních činností instituce,
h) podrobný popis postupů pro určení hodnoty a možnosti případného převodu nebo prodeje
hlavních obchodních činností, operací a aktiv instituce na jiné osoby,
i) podrobný popis začlenění ozdravného plánování do správy a řízení instituce, politik
a postupů, jimiž se řídí schválení ozdravného plánu a vymezení osob, které jsou v rámci
instituce odpovědné za přípravu a provádění plánu,
j) mechanismy a opatření k udržení nebo obnově kapitálu instituce,
k) mechanismy a opatření k zajištění potřebného přístupu instituce k pohotovostním zdrojům
financování, včetně možných zdrojů likvidity; součástí je posouzení dostupného zajištění
a možnosti převádět likviditu mezi jednotlivými členy skupiny a druhy obchodních činností,
aby bylo zajištěno, že instituce bude nadále schopna vykonávat své operace a plnit dluhy
v okamžiku jejich splatnosti,
l) mechanismy a opatření k omezení rizik a páky,
m) mechanismy a opatření k restrukturalizaci dluhů,
n) mechanismy a opatření k restrukturalizaci linií podnikání,
o) mechanismy a opatření nezbytné k zachování nepřetržitého přístupu k infrastruktuře
finančních trhů,
p) mechanismy a opatření nezbytné k zajištění soustavného fungování operačních postupů
instituce, včetně infrastruktury a informačních technologií,
q) přípravná opatření k usnadnění prodeje aktiv nebo převodu obchodních činností v časovém
rámci potřebném pro obnovu finanční stability,
r) další opatření v oblasti řízení nebo strategií k obnově finančního zdraví a předpokládaný
finanční dopad těchto opatření nebo strategií,
s) přípravná opatření, která instituce přijala nebo hodlá přijmout s cílem usnadnit provádění
ozdravného plánu, včetně opatření nezbytných pro včasnou rekapitalizaci instituce,
t) systém ukazatelů podle odstavce 5 a
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u) popis opatření, která je instituce připravena přijmout, zjistí-li ve své činnosti nedostatek
nebo hrozící nedostatek podle § 37.
(5) Instituce je povinna vypracovat a v ozdravném plánu uvést systém ukazatelů
vymezujících situace, kdy může být účelné přijmout jedno nebo více opatření, která jsou
obsahem ozdravného plánu nebo skupinového ozdravného plánu. Tyto ukazatele mohou být
kvalitativní nebo kvantitativní povahy, vztahují se k finanční situaci instituce a musejí být
snadno sledovatelné. Instituce sleduje a vyhodnocuje hodnoty nebo stavy ukazatelů
pravidelně, s dostatečnou frekvencí tak, aby zjistila případné zhoršení své finanční situace
a byla schopna včas přijmout odpovídající ozdravné opatření.
(6) Ozdravným plánem není dotčeno právo instituce
a) přijmout opatření podle svého ozdravného plánu i v případě, že příslušný ukazatel nedosáhl
stanovené prahové hodnoty nebo stavu, nebo
b) upustit od přijetí opatření podle svého ozdravného plánu i v případě, že příslušný ukazatel
dosáhl stanovené prahové hodnoty nebo stavu.
(7) O dosažení prahové hodnoty nebo stavu ukazatele a o rozhodnutí přijmout nebo
nepřijmout opatření uvedené v ozdravném plánu podle odstavce 6 je instituce povinna bez
zbytečného odkladu písemně informovat Českou národní banku.
§ 10
Další požadavky na ozdravný plán
(1) Je-li to účelné pro sestavení účinného ozdravného plánu instituce, může Česká
národní banka stanovit instituci konkrétní požadavky na ozdravný plán a další požadavky na
jeho obsah nebo formu. Česká národní banka může dále instituci uložit povinnost vést
podrobné záznamy o finančních smlouvách, jejichž stranou instituce je.
(2) Před předložením ozdravného plánu instituce k posouzení České národní bance
schválí ozdravný plán vedoucí orgán instituce.
(3) Je-li to účelné pro zajištění účinnosti ozdravných plánů, Česká národní banka může
vyhláškou stanovit podrobnosti k požadavkům uvedeným v odstavi odstavci 1 a § 9 odst. 4
nebo další náležitosti ozdravného plánu, lhůty pro jeho zpracování, požadavky na jeho
uchovávání a způsob a formát jeho předávání České národní bance.
§ 11
Posouzení ozdravného plánu
(1) Instituce předloží České národní bance ozdravný plán k posouzení vždy nejpozději
do 7 dnů po jeho sestavení nebo aktualizaci, a dále na výzvu České národní banky
k předložení ozdravného plánu ve lhůtě uvedené ve výzvě. Současně s předložením tohoto
ozdravného plánu předloží instituce České národní bance doklady prokazující, že ozdravný
plán splňuje požadavky uvedené v odstavci 2.
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(2) Česká národní banka ozdravný plán instituce do 6 měsíců ode dne jeho předložení
přezkoumá a posoudí, zda splňuje požadavky stanovené v § 9 a zda systém ukazatelů podle
§ 9 odst. 5 umožňuje včasné zjištění rizik, a dále zda
a) realizace navrhovaných opatření by s přiměřenou pravděpodobností vedla k zachování
nebo obnovení finanční situace instituce nebo skupiny, jejíž je součástí, a její schopnosti
pokračovat v činnosti, s přihlédnutím k přípravným opatřením, která instituce přijala nebo
hodlá přijmout, a
b) plán a konkrétní opatření v něm obsažená by s přiměřenou pravděpodobností bylo možné
rychle a účinně provést v situaci finančního napětí a při minimalizaci významných
nepříznivých dopadů na finanční systém České republiky nebo Evropské unie, včetně případů,
kdy by ozdravná opatření ve stejném období prováděly i jiné instituce.
také

(3) Při posouzení ozdravného plánu podle odstavce 2 Česká národní banka zohlední

a) přiměřenost struktury kapitálu a financování instituce, složitost její organizační struktury
a její rizikový profil, a
b) případný negativní vliv některých opatření obsažených v ozdravném plánu na možnost
řešení krize instituce.
(4) Zjistí-li Česká národní banka, že ozdravný plán instituce má významné nedostatky
nebo že existují významné překážky jeho provedení, informuje o svém zjištění instituci nebo
její ovládající osobu, a uloží instituci povinnost předložit ve lhůtě 2 měsíců přepracovaný plán
obsahující řešení těchto nedostatků nebo překážek. Tuto lhůtu může Česká národní banka na
žádost instituce nejdéle o 1 měsíc prodloužit, není-li možné přepracovaný plán předložit
v původně stanovené lhůtě. Nejsou-li dané nedostatky nebo překážky v přepracovaném plánu
uspokojivě vyřešeny, může Česká národní banka uložit instituci povinnost provést konkrétní
změny v ozdravném plánu.
(5) Jestliže instituce přepracovaný ozdravný plán nepředloží ve stanovené lhůtě nebo
pokud Česká národní banka zjistí, že přepracovaný ozdravný plán neodstraňuje dostatečně
nedostatky a překážky zjištěné při posouzení původního plánu, a tyto nedostatky a překážky
nelze dostatečně napravit nebo odstranit uložením konkrétních změn plánu podle odstavce 4,
Česká národní banka vyzve instituci, aby jí ve stanovené lhůtě sdělila, jaké změny je schopna
v rámci své obchodní činnosti provést za účelem odstranění nedostatků ozdravného plánu
nebo překážek bránících jeho provedení.
(6) Jestliže instituce České národní bance nesdělila ve stanovené lhůtě potřebné změny
podle odstavce 5 nebo Česká národní banka vyhodnotí, že změny uváděné institucí by
nedostatky nebo překážky odpovídajícím způsobem nevyřešily, může instituci uložit opatření
k nápravě přiměřené závažnosti zjištěných nedostatků a překážek, včetně opatření podle
jiného právního předpisu6), s přihlédnutím k dopadu opatření na obchodní činnost instituce,
zejména
a) snížit rizika spojená s jejími činnostmi, produkty nebo systémy, včetně rizika likvidity,
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c) provést změny ve strategii a struktuře instituce,
d) provést změny strategie financování za účelem zvýšení odolnosti hlavních druhů
obchodních činností a zásadních funkcí, nebo
e) provést změny ve struktuře řízení instituce.
(7) Česká národní banka projedná v potřebném rozsahu posouzení částí ozdravného
plánu instituce s příslušným orgánem dohledu členského státu, na jehož území instituce
vykonává činnost prostřednictvím významné pobočky (dále jen „orgán dohledu nad
významnou pobočkou“).
§ 12
Skupinový ozdravný plán
(1) Skupinový ozdravný plán obsahuje opatření, jejichž provedení může být potřebné
na úrovni ovládající osoby a každé ovládané osoby; § 9, § 10 odst. 1 a 3 a § 11 se použijí
obdobně, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Obsahem skupinového ozdravného plánu je plán stabilizace dotčené skupiny jako
celku nebo kterékoliv instituce, která je členem této skupiny, jestliže se potýká s obtížemi,
tak, aby byly vyřešeny nebo odstraněny příčiny obtíží a obnovena finanční stabilita dotčené
skupiny nebo instituce, při zohlednění finanční situace ostatních členů skupiny.
(3) Skupinový ozdravný plán obsahuje opatření pro zajištění souladu mezi ozdravnými
opatřeními na úrovni ovládající osoby a ozdravnými opatřeními na úrovni jí ovládaných osob
a, je-li to relevantní, rovněž na úrovni významných poboček ovládající osoby nebo
ovládaných osob.
(4) Skupinový ozdravný plán a ozdravný plán na individuálním nebo
subkonsolidovaném základě podle § 14 obsahuje rovněž případná opatření pro přijetí nebo
poskytnutí finanční podpory mezi členy skupiny v souladu se smlouvou o skupinové podpoře,
která byla uzavřena v souladu s § 27 až 36.
(5) V souvislosti s každým scénářem vzniku a vývoje nepříznivých
makroekonomických jevů a závažných finančních obtíží dotčené skupiny nebo jejích členů
skupinový ozdravný plán určí, zda existují překážky provedení ozdravných opatření v rámci
skupiny nebo na úrovni jejích jednotlivých členů a zda existují podstatné praktické nebo
právní překážky urychleného převodu kapitálu nebo splacení dluhů nebo pohledávek v rámci
skupiny.

- 16 § 13
Postup České národní banky jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě při
tvorbě skupinového ozdravného plánu
(1) Je-li Česká národní banka orgánem dohledu na konsolidovaném základě nad
skupinou, příslušná evropská ovládající osoba vypracuje a předloží České národní bance jako
orgánu dohledu na konsolidovaném základě skupinový ozdravný plán pro příslušnou skupinu
jako celek. Evropská ovládající osoba je povinna aktualizovat skupinový ozdravný plán; na
požadavky a podmínky aktualizace skupinového ozdravného plánu se § 9 odst. 2 použije
obdobně.
(2) Vedoucí orgán osoby povinné sestavit skupinový ozdravný plán schválí skupinový
ozdravný plán předtím, než jej předloží České národní bance jako orgánu dohledu na
konsolidovaném základě; to platí i v případě, kdy je osobou povinnou sestavit skupinový
ozdravný plán zahraniční osoba.
(3) Jsou-li splněny požadavky na důvěrnost předávaných informací podle § 244, Česká
národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě předá skupinový ozdravný
plán vypracovaný evropskou ovládající osobou
a) orgánům dohledu členských států, na jehož území mají sídlo ovládané osoby, jež jsou členy
skupiny (dále jen „orgán dohledu nad ovládanou osobou“),
b) orgánům dohledu nad významnou pobočkou v rozsahu, ve kterém se skupinový ozdravný
plán týká dotčené významné pobočky, a
c) orgánům příslušným k řešení krize v členských státech, na jejichž území mají sídlo
ovládané osoby, jež jsou členy skupiny (dále jen „orgán příslušný k řešení krize ovládané
osoby“).
§ 14
Postup České národní banky jako orgánu dohledu nad ovládanou osobou při tvorbě
skupinového ozdravného plánu
Jsou-li splněny podmínky stanovené v § 16, může Česká národní banka jako orgán
dohledu nad ovládanou osobou uložit povinnost vypracovat a předložit ozdravný plán na
individuálním nebo subkonsolidovaném základě členu evropské finanční skupiny se sídlem
v České republice.
§ 15
Postup České národní banky jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě při
posouzení skupinového ozdravného plánu
(1) Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě posuzuje
soulad skupinového ozdravného plánu s požadavky tohoto zákona společně s orgány dohledu
nad ovládanými osobami a po projednání s dalšími členy příslušného kolegia orgánů dohledu
a bere přitom v úvahu možné dopady ozdravných opatření na finanční stabilitu členských
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ohledně
a) schválení skupinového ozdravného plánu této skupiny,
b) uložení povinnosti přepracovat skupinový ozdravný plán podle § 11 odst. 4 evropské
ovládající osobě této skupiny,
c) uložení povinnosti vypracovat individuální ozdravný plán pro instituci, která je členem této
skupiny, nebo
d) uložení 1 nebo více opatření podle § 11 odst. 6 vůči členovi této skupiny.
(2) Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě vydá
rozhodnutí podle odstavce 1 určené evropské ovládající osobě, nebo uloží opatření podle
odstavce 1 písm. c) nebo d) členům dotčené skupiny, nad kterými vykonává dohled, v souladu
s dohodou podle odstavce 1.
(3) Není-li dosaženo dohody podle odstavce 1 ve lhůtě do 4 měsíců ode dne, kdy
Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě předložila ostatním
orgánům dohledu nad ovládanými osobami skupinový ozdravný plán v některé ze záležitostí
podle odstavce 1, je Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě,
i bez dohody s ostatními orgány dohledu nad ovládanými osobami, oprávněna vydat
rozhodnutí podle odstavce 2; přitom přihlédne ke stanoviskům těchto orgánů, která vyjádřily
v průběhu lhůty uvedené v první větě, a zašle těmto orgánům na vědomí stejnopis písemného
vyhotovení rozhodnutí. Tím není dotčeno oprávnění České národní banky jako orgánu
dohledu na konsolidovaném základě dohodnout se podle odstavce 1 ve vztahu k ovládaným
osobám se sídlem v členských státech, jejichž příslušné orgány dohledu s takovou dohodou
souhlasily.
(4) Je-li pravděpodobné, že k dohodě podle odstavce 1 nedojde ve lhůtě podle
odstavce 3, může Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě
v posledních 7 dnech před jejím uplynutím požádat Evropský orgán pro bankovnictví
o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad
finančním trhem v oblasti bankovnictví7), týká-li se spor opatření podle odstavce 1 písm. a)
nebo uložení opatření podle § 10 odst. 6 písm. a), b) nebo d) vůči členovi skupiny.
(5) Pokud Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě nebo
orgán dohledu nad ovládanou osobou požádá Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání
sporu podle odstavce 4, Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě
nevydá rozhodnutí podle odstavce 3 do doby vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro
bankovnictví, nejdéle však do uplynutí 1 měsíce ode dne zahájení postupu pro urovnání sporu.
§ 16
Postup České národní banky jako orgánu dohledu nad ovládanou osobou při
posuzování skupinového ozdravného plánu
(1) Česká národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou posuzuje soulad
skupinového ozdravného plánu s požadavky tohoto zákona společně s orgánem dohledu na
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členy příslušného kolegia orgánů dohledu a bere přitom v úvahu možné dopady ozdravných
opatření na finanční stabilitu členských států Evropské unie, ve kterých dotčená skupina
působí; při tomto posuzování usiluje o dosažení dohody ohledně
a) schválení skupinového ozdravného plánu této skupiny,
b) uložení povinnosti přepracovat ozdravný plán podle § 11 odst. 4 evropské ovládající osobě
této skupiny,
c) uložení povinnosti vypracovat individuální ozdravný plán pro instituci, která je členem této
skupiny, nebo
d) uložení 1 nebo více opatření podle § 11 odst. 6 vůči členovi této skupiny.
(2) Česká národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou vydá rozhodnutí
podle odstavce 1 písm. c) a d) určené ovládané osobě, nad kterou vykonává dohled, v souladu
s dohodou podle odstavce 1.
(3) Není-li dohody podle odstavce 1 dosaženo ve lhůtě do 4 měsíců ode dne, kdy
orgán dohledu na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou předložil České národní
bance skupinový ozdravný plán, je Česká národní banka oprávněna vydat samostatné
rozhodnutí podle odstavce 2. Tím není dotčeno oprávnění České národní banky jako orgánu
dohledu nad ovládanou osobou dohodnout se podle odstavce 1 ve vztahu k osobám se sídlem
v členských státech, jejichž orgány dohledu s takovou dohodou souhlasily.
(4) Je-li pravděpodobné, že k dohodě podle odstavce 1 nedojde ve lhůtě podle
odstavce 3, Česká národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou je oprávněna
v posledních 7 dnech před jejím uplynutím požádat Evropský orgán pro bankovnictví
o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad
finančním trhem v oblasti bankovnictví7), týká-li se spor opatření podle odstavce 1 písm. a)
nebo uložení opatření podle § 11 odst. 6 písm. a), b) nebo d) vůči členovi skupiny.
(5) Pokud Česká národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou nebo jiný
orgán dohledu nad členem dotčené skupiny požádá o urovnání sporu podle odstavce 4, Česká
národní banka nevydá rozhodnutí podle odstavce 3 do vydání rozhodnutí Evropským orgánem
pro bankovnictví, nejdéle však do uplynutí 1 měsíce ode dne zahájení postupu pro urovnání
sporu.
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PLÁNY ŘEŠENÍ KRIZE
Díl 1
Plán řešení krize
§ 17
(1) Česká národní banka, je-li to účelné po konzultaci s orgány příslušnými k řešení
krize jiných členských států, na jejichž území vykonává činnost člen skupiny prostřednictvím
významné pobočky (dále jen „orgán příslušný k řešení krize významné pobočky“), vypracuje
plán řešení krize instituce se sídlem v České republice, která není členem skupiny podléhající
dohledu na konsolidovaném základě, a současně posoudí její způsobilost k řešení krize podle
§ 22, 23 a podle kritérií obsažených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
krize.

(2) Česká národní banka poskytne instituci shrnutí hlavních prvků jejího plánu řešení

(3) Při vypracování plánu řešení krize Česká národní banka zohlední možný dopad
selhání instituce a následného řešení selhání podle insolvenčního zákona na finanční systém,
ostatní instituce včetně podmínek jejich financování a hospodářství jako celek; přitom
přihlédne k povaze podnikání instituce, její vlastnické struktuře, právní formě instituce, jejímu
rizikovému profilu, velikosti, právnímu postavení, provázanosti s jinými účastníky finančního
systému, rozsahu a složitosti jejích činností, jejímu členství v institucionálním systému
ochrany nebo jiném obdobném systému podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1)
a k investičním službám, které instituce poskytuje.
(4) Plán řešení krize obsahuje popis možných situací, ve kterých může dojít k selhání,
včetně případu selhání, ke kterému došlo v době narušené finanční stability nebo po
předchozích událostech se systémovým dopadem a stanoví možnosti uplatnění opatření
k řešení krize. Plán řešení krize nesmí předpokládat poskytnutí nouzové likviditní pomoci
Českou národní bankou ani použití veřejných prostředků vyjma použití prostředků Fondu pro
řešení krize a Fondu pojištění vkladů.
(5) Plán řešení krize zahrnuje alespoň
a) shrnutí hlavních prvků plánu,
b) shrnutí podstatných změn v instituci od posledního poskytnutí informací podle odstavce 6,
c) popis možností právního a ekonomického oddělení zásadních činností a hlavních
obchodních činností, aby mohlo být zajištěno jejich poskytování v případě selhání instituce,
d) odhad časového rámce provedení každého podstatného prvku plánu,
e) popis posouzení způsobilosti k řešení krize instituce,
f) popis opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize,
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g) popis způsobů ocenění a posouzení možnosti převodu nebo prodeje zásadních činností,
hlavních obchodních činností a aktiv instituce,
h) stanovení rozsahu informačních povinností instituce ve vztahu k České národní bance,
i) popis možných způsobů financování řešení krize,
j) popis možných selhání instituce a jejich řešení v rámci strategie řešení krize,
k) popis zásadních vazeb a propojení instituce,
l) popis možných postupů pro zachování přístupu do platebních a vypořádacích systémů
a k další infrastruktuře a posouzení převoditelnosti klientských a zákaznických pozic,
m) popis dopadů plánu na zaměstnance včetně posouzení souvisejících nákladů, popřípadě
proces konzultace zaměstnanců a jejich zástupců při řešení krize,
n) plán komunikace s médii a s veřejností,
o) informaci o minimálních požadavcích podle § 129 a případných smluvních nástrojích podle
§ 137 minimálním požadavku nebo o vnitřním minimálním požadavku a lhůtu pro jejich
dosažení,
p) lhůtu ke splnění požadavku na podřízenost podle § 128b nebo 128c,
p)q) popis procesů a systémů nutných pro zachování soustavného fungování provozního
systému instituce,
q)r) případné vyjádření instituce k plánu řešení krize a
r)s) analýzu situace, za které by instituce mohla provádět obchody s Českou národní bankou,
a určení aktiv, která by mohla sloužit jako zajištění.
(6) Nemá-li Česká národní banka k dispozici informace nezbytné k vypracování plánu
řešení krize obsažené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, je instituce povinna poskytnout jí na
vyžádání veškeré potřebné informace, včetně případných analýz nebo simulací podle přílohy
č. 2 k tomuto zákonu. Instituce je povinna poskytnout České národní bance také veškerou
další součinnost potřebnou pro vypracování plánu řešení krize.
CELEX: 32014L0059
CELEX: 32019L0879

§ 18
(1) Plán řešení krize musí být aktualizován jednou ročně nebo v případě změny právní
nebo organizační struktury instituce, jejích obchodních činností a finanční situace, v jejímž
důsledku by mohlo dojít ke snížení efektivity plánu řešení krize nebo která jinak vyžaduje
aktualizaci plánu řešení krize. O takové změně je instituce povinna bez zbytečného odkladu
informovat Českou národní banku.
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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).
(2)(3) Česká národní banka současně se sestavením plánu řešení krize podle § 17 nebo
jeho aktualizací posoudí způsobilost k řešení krize instituce.
(3)(4) Na základě posouzení instituce podle § 17 odst. 3 stanoví Česká národní banka
rozsah a náležitosti plánu řešení krize, rozsah informací poskytovaných institucí, periodicitu
jeho aktualizace a rozsah posouzení způsobilosti k řešení krize.
(4)(5) Dojde-li Česká národní banka k závěru, že bude v souladu s posouzením podle
odstavce 3 postačovat zjednodušený plán řešení krize instituce, informuje o tom Evropský
orgán pro bankovnictví. Zjednodušený plán řešení krize může předpokládat, že selhání
instituce bude řešeno likvidací nebo podle insolvenčního zákona, bez použití pravomocí
k řešení krize podle tohoto zákona. Zjednodušený plán řešení krize může být aktualizován
méně často, než je stanoveno v odstavci 1. Vypracování zjednodušeného plánu řešení krize
není překážkou pro uplatnění opatření k předcházení krizím nebo opatření k řešení krize.
(5)(6) Zjednodušený plán řešení krize podle odstavce 4 nelze vypracovat pro instituci,
a) jejíž celková bilanční suma převyšuje částku odpovídající 30 000 000 000 EUR, nebo
b) jejíž podíl celkové bilanční sumy vzhledem k hrubému domácímu produktu přesahuje 20 %
a zároveň její celková bilanční suma převyšuje částku odpovídající 5 000 000 000 EUR.
CELEX: 32019L0879

Díl 2
Skupinový plán řešení krize
§ 19
Náležitosti skupinového plánu řešení krize

(1) Plán řešení krize evropské finanční skupiny (dále jen „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, 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 včetně orgánů
dohledu nad významnými pobočkami.
(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
ovládaným osobám se sídlem na území členských států. Skupinový plán řešení krize
může zahrnovat opatření, která mají být uplatněna vůči ovládaným osobám se sídlem
na území jiného než 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
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dohledu nad významnými pobočkami.
(2) Skupinový plán řešení krize zahrnuje plán řešení krize evropské finanční skupiny,
a to plán řešení krize na úrovni evropské ovládající osoby nebo na úrovni jednotlivých členů
skupiny, a to včetně ovládaných osob se sídlem na území jiného než členského státu; § 17
odst. 4 až 6 a § 18 odst. 4 a 5 se na skupinový plán řešení krize použijí obdobně, nestanoví-li
tento zákon dále jinak; skupinový plán řešení krize popisuje 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
a) opatření k řešení krize, která by mohla být uplatněna vůči členům evropské finanční
skupiny jednotlivě nebo skrze koordinované uplatnění opatření k řešení krize vůči ovládaným
osobám,
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,
b) možnosti koordinovaného řešení krize, včetně opatření usnadňujících převod evropské
finanční skupiny, jejích členů nebo členů skupiny podléhající řešení krize nebo oddělených
obchodních činností některých jejích členů na jinou osobu a zároveň označí případné
překážky koordinovaného řešení krize,
c) způsob spolupráce a koordinace s orgány jiného než členského státu v případě, že je
součástí skupiny ovládaná osoba nebo pobočka instituce se sídlem na území jiného než
členského státu, a důsledky pro řešení krize v Evropské unii,
d) opatření, která jsou nezbytná pro uplatnění opatření k řešení krize vůči členům skupiny;
tato opatření mohou zahrnovat také právní a ekonomické oddělení některých funkcí nebo
obchodních činností,
e) jakákoliv další opatření, která může být nutné přijmout v souvislosti se skupinovým
řešením krize, a to i nad rámec opatření upravených tímto zákonem vůči členům každé
skupiny podléhající řešení krize,
f) způsob financování skupinového řešení krize a případné zásady pro sdílení nákladů mezi
jednotlivými mechanismy financování řešení krize členských států, a to s ohledem na jejich
finanční stabilitu a principy způsobu stanovení výše účasti zúčastněného mechanismu
financování řešení krize na celkové výši prostředků potřebných k financování skupinového
řešení krize.
(3) Součástí skupinového plánu řešení krize je podrobný popis plánu řešení krize
skupiny a posouzení způsobilosti evropské finanční skupiny k řešení krize. Součástí
skupinového plánu řešení krize je posouzení způsobilosti evropské finanční skupiny
k řešení krize. Zahrnuje-li evropská finanční skupina více skupin podléhajících řešení
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řešení krize. Skupinový plán řešení krize nesmí mít nepřiměřený dopad na žádný členský
stát. Skupinový plán řešení krize dále nesmí předpokládat použití veřejných prostředků ani
poskytnutí nouzové likviditní pomoci ústřední bankou vyjma použití prostředků mechanismů
financování řešení krize a systémů pojištění vkladů.
CELEX: 32014L0059
CELEX: 32019L0879

§ 20
Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny při tvorbě
skupinového plánu řešení krize
(1) Evropská ovládající osoba poskytne České národní bance jako orgánu příslušnému
k řešení krize skupiny informace o všech členech evropské finanční skupiny obdobně podle
§ 17 odst. 5 6; jsou-li splněny podmínky podle § 244, Česká národní banka jako orgán
příslušný k řešení krize skupiny předá tyto informace
a) Evropskému orgánu pro bankovnictví v rozsahu nezbytném k zajištění jeho úkolů ve
vztahu ke skupinovému plánu řešení krize,
b) orgánům příslušným k řešení krize ovládaných osob, orgánům příslušným k řešení krize
významných poboček, orgánům příslušným k řešení krize osob podle § 3 písm. c), orgánům
dohledu nad ovládanými osobami a orgánům dohledu nad významnými pobočkami alespoň
v rozsahu, ve kterém se týkají příslušné ovládané osoby, významné pobočky nebo osoby
podle § 3 písm. c).
(2) Jsou-li splněny podmínky podle § 244, Česká národní banka jako orgán příslušný
k řešení krize skupiny při přípravě skupinového plánu řešení krize, může konzultovat s orgány
příslušnými k řešení krize v jiných než členských státech, na jejichž území mají sídlo
ovládané osoby nebo finanční holdingové osoby nebo na jejichž území vykonávají činnost
členové evropské finanční skupiny prostřednictvím významné pobočky (dále jen „orgán
příslušný k řešení krize jiného než členského státu“).
(3) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny vyvíjí úsilí
k tomu, aby bylo dosaženo dohody s orgány příslušnými k řešení krize ovládaných osob
ohledně skupinového plánu řešení krize ve lhůtě 4 měsíců ode dne, kdy příslušným orgánům
v rámci kolegia pro řešení krize předložila informace podle odstavce 1 písm. b); není-li v této
lhůtě dohody dosaženo,
a) je Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny oprávněna vypracovat
řádně odůvodněný skupinový plán řešení krize ve vztahu k osobám se sídlem v členských
státech, jejichž orgány příslušné k řešení krize s dohodou souhlasily; přitom vezme v úvahu
stanoviska orgánů příslušných k řešení krize, která vyjádřily v průběhu této lhůty, nebo
b) může Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny v posledních 7
dnech 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), nejedná-li se o spor ohledně otázky podle odstavce 5.
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orgán příslušný k řešení krize ovládané osoby požádá Evropský orgán pro bankovnictví
o urovnání sporu, Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny
nevypracuje skupinový plán řešení krize podle odstavce 3 písm. a) do doby vydání rozhodnutí
Evropského orgánu pro bankovnictví, nejdéle však do uplynutí 1 měsíce ode dne zahájení
postupu pro urovnání sporu.
(5) Pokud při jednání o skupinovém plánu řešení krize některý z orgánů příslušných
k řešení krize ovládané osoby sdělí České národní bance jako orgánu příslušnému pro řešení
krize skupiny, že skupinový plán řešení krize může mít dopad na veřejné rozpočty členského
státu, Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny přezkoumá skupinový
plán řešení krize, a to včetně minimálních požadavků podle § 129 minimálního požadavku
nebo vnitřního minimálního požadavku. Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení
krize skupiny rovněž přezkoumá skupinový plán řešení krize včetně minimálních požadavků
podle § 129 minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku, dospěje-li
sama k závěru, že skupinový plán řešení krize může mít přímý dopad na veřejné rozpočty
České republiky.
(6) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny je povinna
poskytnout skupinový plán řešení krize a jeho aktualizace příslušným orgánům dohledu nad
ovládanými osobami, orgánům dohledu nad významnými pobočkami a o jeho vypracování
a aktualizaci bez zbytečného odkladu informovat evropskou ovládající osobu.
(7) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny současně se
sestavením aktualizací plánu řešení krize skupiny posoudí způsobilost evropské finanční
skupiny k řešení krize.
CELEX: 32014L0059

§ 21

Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby při
tvorbě skupinového plánu řešení krize
(1) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize ovládané osoby usiluje
o dosažení dohody ohledně skupinového plánu řešení krize pro evropskou finanční skupinu.
Nebylo-li dosaženo dohody mezi Českou národní bankou jako orgánem příslušným k řešení
krize ovládané osoby a orgánem příslušným k řešení krize skupiny, a to ve lhůtě 4 měsíců ode
dne, kdy orgán příslušný k řešení krize skupiny poskytl České národní bance jako orgánu
příslušnému k řešení krize ovládané osoby informace, které jsou podkladem pro vypracování
skupinového plánu řešení krize, je Česká národní banka oprávněna vypracovat plán řešení
krize pro členy skupiny, kteří mají sídlo na území České republiky, a popřípadě určit osobu
podléhající řešení krize. Česká národní banka oznámí členům kolegia pro řešení krize
rozhodnutí o vypracování plánu řešení krize a uvede důvody nesouhlasu se skupinovým
plánem řešení krize navrženým orgánem příslušným k řešení krize skupiny; odůvodnění musí
vzít v úvahu stanoviska a výhrady ostatních orgánů dohledu a orgánů příslušných k řešení
krize. Tím není dotčeno oprávnění České národní banky jako orgánu příslušného k řešení
krize ovládané osoby dohodnout se ohledně skupinového plánu řešení krize pouze ve vztahu
k osobám se sídlem v členských státech, jejichž orgány příslušné k řešení krize s takovou
dohodou souhlasily.
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oprávněna v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 požádat Evropský
orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7), netýká-li se spor otázky
podle odstavce 3. Pokud Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize ovládané
osoby nebo jiný orgán příslušný k řešení krize členů dotčené skupiny požádá o toto urovnání
sporu, Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize ovládané osoby nevypracuje
plán řešení krize do vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví, nejdéle však do
uplynutí 1 měsíce ode dne zahájení postupu pro urovnání sporu.
(3) Pokud při jednání o skupinovém plánu řešení krize Česká národní banka dospěje
k závěru, že skupinový plán řešení krize může mít dopad na veřejné rozpočty České
republiky, sdělí to orgánu příslušnému k řešení krize skupiny za účelem přezkumu
skupinového plánu řešení krize, zahrnujícího rovněž přezkum minimálních požadavků podle
§ 120 minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku.
(4) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize ovládané osoby současně
se sestavením a aktualizací plánu řešení krize skupiny posoudí způsobilost dotčené ovládané
osoby k řešení krize.
CELEX: 32014L0059
CELEX: 32019L0879

HLAVA III
ZPŮSOBILOST K ŘEŠENÍ KRIZE
Díl 1
Vymezení způsobilosti k řešení krize
§ 22
(1) Způsobilostí instituce k řešení krize se rozumí stav instituce, v němž lze
proveditelně a věrohodně řešit její selhání likvidací, postupy podle insolvenčního zákona nebo
uplatněním opatření k řešení krize podle tohoto zákona, bez značných nepříznivých dopadů
na finanční systém České republiky, popřípadě jiného členského státu nebo Evropské unie
jako celku, včetně případů, kdy selhání instituce nastane v situaci již narušené finanční
stability a předchozích událostí se systémovým dopadem, a za současného zachování
zásadních činností, které instituce vykonává. Posuzování způsobilosti instituce k řešení krize
nesmí předpokládat nouzovou likviditní pomoc České národní banky ani použití veřejných
prostředků vyjma použití prostředků Fondu pro řešení krize a Fondu pojištění vkladů.
(2) Způsobilostí skupiny k řešení krize se rozumí stav členů skupiny, v němž lze
proveditelně a věrohodně řešit jejich selhání likvidací, postupy podle insolvenčního zákona
nebo postupy nebo uplatněním opatření k řešení krize vůči příslušné osobě podléhající
řešení krize podle tohoto zákona nebo srovnatelného zahraničního právního předpisu bez
značných nepříznivých dopadů na finanční systém členských států, ve kterých členové
skupiny sídlí, popřípadě jiného členského státu nebo Evropské unie jako celku, včetně
případů, kdy selhání členů skupiny nastane v situaci již narušené finanční stability
a předchozích událostí se systémovým dopadem, a za současného zachování zásadních
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Posuzování způsobilosti skupiny k řešení krize nesmí předpokládat nouzovou likviditní
pomoc České národní banky nebo jiné ústřední banky ani použití veřejných prostředků vyjma
použití prostředků Fondu pro řešení krize nebo obdobných mechanismů financování řešení
krize a Fondu pojištění vkladů nebo obdobných systémů pojištění vkladů jiného členského
státu.
(3) Podrobnosti postupu posouzení způsobilosti instituce nebo skupiny k řešení krize
vymezuje stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie27) unie upravující posouzení
způsobilosti instituce nebo skupiny k řešení krize27).
CELEX: 32014L0059
CELEX: 32019L0879

____________________
27)

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, v platném znění.
Díl 2
Odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize
§ 23

(1) Pokud Česká národní banka zjistí podstatné překážky způsobilosti instituce, jež
není členem skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě, k řešení krize, zahájí
řízení o opatřeních k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize a informuje o tom
Evropský orgán pro bankovnictví. Zahájení řízení oznámí písemně orgánu dohledu nad
významnou pobočkou a orgánu příslušnému k řešení krize významné pobočky. Po dobu
přetrvávajících překážek způsobilosti k řešení krize se pozastavuje povinnost k vypracování
plánu řešení krize podle § 17 odst. 1 a běh lhůty podle § 20 odst. 3 nebo § 21 odst. 1. Instituce
je povinna ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení oznámení navrhnout České národní bance
opatření k odstranění těchto překážek. Česká národní banka posoudí, zda navržená opatření
povedou k odstranění překážek.
(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
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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.
(2)(4) Shledá-li Česká národní banka navržená opatření dostatečnými, uloží instituci
se sídlem v České republice je uplatnit. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat rozklad.
(3)(5) Shledá-li Česká národní banka navržená opatření nedostatečnými, uloží instituci
uplatnit jiná opatření nebo institucí navržená opatření spolu s dalšími opatřeními a uloží ve
lhůtě 1 měsíce navrhnout plán realizace těchto opatření. Zároveň o tom informuje Evropský
orgán pro bankovnictví. V rozhodnutí Česká národní banka uvede důvody, pro které by
navržená opatření nevedla k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize, a odůvodní
uložení povinnosti uplatnit jiná nebo další opatření; vezme při tom v úvahu, jakým způsobem
překážky způsobilosti k řešení krize ohrožují finanční stabilitu, a zváží dopad uložených
opatření na činnost instituce, její stabilitu a přínos pro hospodářství.
(4)(6) V rozhodnutí může Česká národní banka uložit instituci
a) přezkoumat smlouvy o skupinové podpoře podle § 27 nebo uzavřít smlouvy o poskytování
služeb k zajištění zásadních činností, a to v rámci evropské finanční skupiny nebo se třetí
stranou,
b) omezit individuální a celkovou úvěrovou angažovanost expozici instituce,
c) povinnost poskytovat informace častěji, nebo poskytovat informace potřebné pro účely
řešení krize,
d) prodat nebo pozbýt určitý majetek,
e) omezit nebo ukončit určitou činnost,
f) omezit nebo ukončit rozvoj nových nebo stávajících obchodních činností a poskytování
určitých produktů nebo služeb,
g) nebo kterémukoliv členu skupiny, kterého instituce přímo nebo nepřímo ovládá, provést
změny v právní struktuře nebo v provozní oblasti tak, aby byly právně a provozně oddělené
nebo oddělitelné zásadní činnosti od jiných funkcí pro účely případného řešení krize nebo
bylo jinak dosažitelné zachování zásadních činností,
h) nebo ovládající osobě založit tuzemskou nebo evropskou finanční holdingovou osobu,
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i) nebo osobě podle § 3 písm. b) nebo c), aby předložily plán splnění minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku určeného v procentech v poměru
k celkovému objemu rizikové expozice, plán splnění kombinované kapitálové rezervy
nebo plán splnění minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku
určeného v procentech v poměru k celkové míře expozice,
i)j) nebo osobě podle § 3 písm. b) nebo c), aby vydaly odepisovatelné způsobilé závazky ke
splnění minimálních požadavků podle § 129 minimálního požadavku nebo vnitřního
minimálního požadavku,
j)k) nebo osobě podle § 3 písm. b) nebo c), aby podnikly další kroky ke splnění minimálních
požadavků podle § 130 minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku
spočívající zejména v tom, aby vyvíjely úsilí k tomu, aby byla dosažena dohoda o změně
obsahu závazku, jehož jsou stranou, za účelem zajištění proveditelnosti jeho odpisu nebo
konverze,
l) změnit profil splatnosti kapitálových nástrojů a způsobilých závazků,
k)m) nebo smíšené holdingové osobě, v případě, že je instituce ovládána smíšenou
holdingovou osobou, aby smíšená holdingová osoba zřídila samostatnou finanční
holdingovou osobu, pokud je to nutné pro uplatnění opatření k řešení krize vůči instituci nebo
jinému členovi skupiny, a aby bylo zabráněno nepříznivým vlivům uplatnění opatření
k řešení krize na tu část společnosti skupiny, která nevykonává činnosti finanční povahy.
(5)(7) Je-li to nutné pro odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize, může
Česká národní banka uložit jiné instituci, jež není členem stejné skupiny podléhající dohledu
na konsolidovaném základě, aby omezila svou expozici vůči této instituci.
(6)(8) Česká národní banka posoudí dopad opatření podle odstavců 4 a 5 6 a 7 na
dotčenou instituci, vnitřní trh finančních služeb a finanční stabilitu ostatních členských států
a Evropské unie jako celku.
CELEX: 32019L0879

Díl 3
Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny při
odstranění překážek způsobilosti evropské finanční skupiny k řešení krize
§ 24
(1) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny provede v rámci
kolegia k řešení krize spolu s orgány příslušnými k řešení krize ovládaných osob a po
konzultaci s dotčenými členy kolegia orgánů dohledu a orgány příslušnými k řešení krize
významných poboček, je-li to s ohledem na dotčenou významnou pobočku relevantní,
posouzení způsobilosti evropské finanční skupiny k řešení krize, a zahrnuje-li evropská
finanční skupina více skupin podléhajících řešení krize, posouzení způsobilosti každé
skupiny podléhající řešení krize podle § 22 a přílohy č. 2 k tomuto zákonu.
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k závěru, že evropská finanční skupina není způsobilá k řešení krize, informuje o tom bez
zbytečného odkladu Evropský orgán pro bankovnictví.
(3) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny vypracuje ve
spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7) a po
konzultaci s dotčenými orgány dohledu analýzu podstatných překážek způsobilosti k řešení
krize evropské finanční skupiny a každé skupiny podléhající řešení krize náležející k téže
evropské finanční skupině spolu s návrhy cílených a přiměřených opatření k jejich
odstranění, a informuje o tom evropskou ovládající osobu, orgány příslušné k řešení krize
ovládaných osob a orgány příslušné k řešení krize významných poboček. V této analýze
Česká národní banka zohlední model podnikání skupiny.
(4) Evropská ovládající osoba může ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení analýzy podle
odstavce 3 sdělit České národní bance jako orgánu příslušnému pro řešení krize skupiny návrh
alternativních opatření k odstranění překážek.
(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 orgány příslušné k řešení krize významných poboček
a vyvíjí úsilí, aby 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 pokud ke sdělení návrhu podle odstavce 4 nedojde, ve
lhůtě 4 měsíců ode dne předložení analýzy podle odstavce 3, a to s ohledem na možný dopad
navržených opatření na členy evropské finanční skupiny. Česká národní banka jako orgán
příslušný k řešení krize skupiny v rámci kolegia pro řešení krize vyvíjí úsilí, aby bylo
dosaženo dohody o opatřeních navržených v rámci posouzení způsobilosti k řešení krize
evropské finanční skupiny ve vztahu ke všem jejím členům.
(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 poboček. Česká národní banka vyvíjí úsilí, aby po konzultaci s dotčenými
orgány dohledu a orgány příslušnými k řešení krize významných poboček a s ohledem
na možný dopad ve všech členských státech, ve kterých dotčená skupina působí, bylo
dosaženo dohody o odstranění podstatných překážek způsobilosti k řešení krize s orgány
příslušnými k řešení krize ovládaných osob ve lhůtě 4 měsíců ode dne sdělení návrhu
podle odstavce 4, nebo ve lhůtě 5 měsíců ode dne předložení analýzy podle odstavce 3,
pokud ke sdělení návrhu podle odstavce 4 nedojde v určené lhůtě.
CELEX: 32019L0879

§ 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.
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(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.
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§ 25
(1) Je-li dohody podle § 24 odst. 5 nebo podle § 24a odst. 3 dosaženo, Česká národní
banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny uloží opatření k odstranění překážek
způsobilosti k řešení krize vůči evropské ovládající osobě, osobě podléhající řešení krize
a dalším členům skupiny se sídlem na území České republiky v souladu s touto dohodou.
(2) Není-li do 4 měsíců ode dne sdělení návrhu podle § 24 odst. 4, nebo pokud
k takovému sdělení nedošlo, uplynutím lhůty podle § 24 odst. 5 dosaženo dohody, je Česká
národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny oprávněna samostatně uložit
opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize vůči evropské ovládající osobě,
osobě podléhající řešení krize a dalším členům skupiny se sídlem na území České republiky.
Takové opatření je Česká národní banka oprávněna uložit i tehdy, pokud je překážka
způsobilosti k řešení krize způsobena tím, že u člena skupiny jsou dány okolnosti
uvedené v § 23 odst. 2, a není-li dosaženo dohody do 2 týdnů ode dne sdělení návrhu
opatření podle § 24a odst. 2. Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize
skupiny tento postup odůvodní a vezme v úvahu stanoviska a výhrady ostatních členů kolegia.
(3) Není-li dosaženo dohody ohledně uložení těchto opatření podle § 23 odst. 4 6
písm. g), h) a k) m), Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny je
oprávněna v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty podle odstavce 2 požádat Evropský
orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7). Pokud Česká národní
banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny nebo orgán příslušný k řešení krize
ovládané osoby požádají Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu, Česká národní
banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny nevydá samostatné rozhodnutí podle
odstavce 2 ohledně uložení těchto opatření do doby vydání rozhodnutí Evropským orgánem
pro bankovnictví, nejdéle však do uplynutí 1 měsíce ode dne zahájení postupu pro urovnání
sporu.
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Díl 4
Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby při
odstraňování překážek způsobilosti k řešení krize na úrovni skupiny
§ 26
(1) Obdrží-li Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize ovládané osoby
od orgánu příslušného pro řešení krize skupiny analýzu podstatných překážek způsobilosti
k řešení krize evropské finanční skupiny spolu s návrhy opatření k jejich odstranění, bez
zbytečného odkladu o ní informuje příslušné členy skupiny se sídlem na území České
republiky. Přitom usiluje o dohodu s orgánem příslušným k řešení krize skupiny ohledně
uložení cílených a přiměřených opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize
evropské finanční skupiny a zohlední možný dopad ve všech členských státech, ve kterých
dotčená skupina působí.
(2) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize ovládané osoby uloží
opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize evropské finanční skupiny vůči
členům skupiny se sídlem na území České republiky v souladu s dohodou podle odstavce 1.
(3) 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 analýzu podstatných
překážek způsobilosti k řešení krize evropské finanční skupiny spolu s návrhy opatření
k jejich odstranění, Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize ovládané osoby
samostatně rozhodne o uložení opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize vůči
členům skupiny se sídlem na území České republiky. Rozhodnutí musí být odůvodněno
a musí vzít v úvahu stanoviska a výhrady ostatních orgánů příslušných k řešení krize.
Rozhodnutí oznámí orgánu příslušnému k řešení krize skupiny.
(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.
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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.
(4)(5) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize ovládané osoby může
v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 3 lhůt podle odstavců 3 a 4
požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7),
není-li dosaženo dohody ohledně opatření podle § 23 odst. 4 6 písm. g), h) a k) m). Pokud
Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize ovládané osoby nebo jiný orgán
příslušný k řešení krize člena dotčené skupiny požádá Evropský orgán pro bankovnictví
o urovnání sporu, Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize ovládané osoby
nevydá samostatné rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 ohledně uložení těchto opatření do
vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví, nejdéle však do uplynutí 1 měsíce
ode dne zahájení postupu pro urovnání sporu.
(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.
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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
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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.
(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.
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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,
c) provedení výplaty související s nástroji vedlejšího kapitálu tier 1.
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HLAVA IV
VNITROSKUPINOVÁ PODPORA
Smlouva o skupinové podpoře
§ 27
(1) Jsou-li splněny podmínky této hlavy, je povinná osoba podléhající dohledu na
konsolidovaném základě oprávněna uzavřít s jednou nebo více institucemi nebo finančními
institucemi, které jsou členy téže skupiny a podléhají dohledu na konsolidovaném základě
vykonávaném týmž orgánem dohledu, písemnou smlouvu obsahující závazek poskytnout
finanční podporu té straně smlouvy, u níž dojde ke splnění podmínek pro uložení opatření
k nápravě podle § 35 § 37 nebo obdobných podmínek srovnatelného zahraničního právního
předpisu členského státu (dále jen „smlouva o skupinové podpoře“). Předmětem finanční
podpory může být poskytnutí úvěru, záruky nebo, majetku, který bude využit jako zajištění,
nebo jakékoli kombinace těchto forem finanční podpory v jedné nebo více transakcích,
včetně transakcí mezi příjemcem podpory a třetí stranou (dále jen „skupinová podpora“).
(2) Ustanovení této hlavy se nevztahují na mechanismy financování a jiné transakce
mezi členy skupiny, prováděné mimo rámec smluv uzavřených podle odstavce 1. Povinná
osoba se může podílet na mechanismech financování a jiných transakcích směrujících
k podpoře člena skupiny, jsou-li splněny podmínky podle jiných právních předpisů8), je-li to
v souladu s interními pravidly dotčené skupiny a vyhodnotí-li člen skupiny zamýšlející
podílet se na mechanismu financování nebo jiné transakci s ohledem na okolnosti případu, že
podílení se na mechanismu financování nebo jiné transakci je potřebné a nepředstavuje riziko
pro dotčenou skupinu.
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podpoře nelze postoupit jiné osobě, ani nepřechází na právního nástupce strany smlouvy
o skupinové podpoře.
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§ 28
(1) Smlouva o skupinové podpoře smí být uzavřena pouze tehdy, jsou-li splněny tyto
podmínky:
a) uzavření smlouvy o skupinové podpoře musí být projevem svobodné vůle každé ze stran
této smlouvy,
b) ke stanovení výše protiplnění za poskytnutí skupinové podpory nedojde dříve než v době
přijetí rozhodnutí o poskytnutí skupinové podpory,
c) při přijímání rozhodnutí, zda uzavřít smlouvu o skupinové podpoře a stanovení protiplnění
za poskytnutí skupinové podpory jedná každá ze stran smlouvy o skupinové podpoře ve svém
nejlepším zájmu, přitom může zohlednit přímé i nepřímé výhody, které může získat
v důsledku poskytnutí skupinové podpory,
d) smlouva o skupinové podpoře obsahuje závazek každé ze stran smlouvy, která může být
příjemcem podpory, poskytnout straně, která má být poskytovatelem podpory, veškeré
informace, které jsou pro rozhodnutí o poskytnutí podpory relevantní, a to před stanovením
protiplnění za skupinovou podporu a před přijetím rozhodnutí o jejím poskytnutí,
e) podmínky pro poskytnutí skupinové podpory jsou stanoveny v souladu s požadavky
uvedenými v § 32.
(2) Smlouva o skupinové podpoře obsahuje zásady stanovení protiplnění za poskytnutí
skupinové podpory. V zásadách stanovení protiplnění za poskytnutí skupinové podpory
nemusí být zohledněn předpokládaný dočasný dopad na tržní ceny, který má původ
v událostech mimo dotčenou skupinu. Při stanovení protiplnění za skupinovou podporu lze
využít informace, které nejsou veřejně dostupné, které má strana poskytující podporu
k dispozici na základě toho, že je součástí téže skupiny jako strana, která skupinovou podporu
přijímá. Smlouva o skupinové podpoře, která nesplňuje požadavky stanovené v odstavci 1
nebo 2, je neplatná. K této neplatnosti přihlédne soud i bez návrhu.
(3) Smlouva o skupinové podpoře nemůže nabýt účinnosti dříve, než se stane
vykonatelným rozhodnutí orgánu dohledu na konsolidovaném základě o souhlasu s touto
smlouvou a před jejím schválením podle § 31 odst. 1.
§ 29
Postup České národní banky jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě při
přezkumu smlouvy o skupinové podpoře
(1) Byla-li mezi dvěma nebo více členy skupiny uzavřena smlouva o skupinové
podpoře, předloží evropská ovládající osoba této skupiny České národní bance jako orgánu
dohledu na konsolidovaném základě žádost o schválení této smlouvy. Splnění každé
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a odůvodněno. Informace obsažené v žádosti musejí být řádně doloženy. Přílohou žádosti je
smlouva o skupinové podpoře a potvrzení vystavená příslušnými orgány dohledu, osvědčující,
že v okamžiku uzavření smlouvy nesplňovala žádná ze stran smlouvy podmínky pro uložení
opatření včasného zásahu podle § 37 nebo obdobných podmínek srovnatelného zahraničního
právního předpisu státu, na jehož území má příslušná strana smlouvy sídlo. Společně s žádostí
předloží evropská ovládající osoba i její překlad do anglického jazyka. Žádost se předkládá
v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu orgánů dohledu nad osobami, které jsou stranami
smlouvy.
(2) Obdrží-li Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě
žádost podle odstavce 1, odešle bez zbytečného odkladu stejnopis této žádosti orgánům
dohledu nad osobami, které jsou stranami smlouvy o skupinové podpoře. Přitom vyvíjí úsilí,
aby s těmito orgány bylo 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 těch členských státech, ve kterých dotčená skupina působí.
(3) Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě rozhodne
o žádosti v souladu s dohodou podle odstavce 2.
(4) Nelze-li dohody podle odstavce 2 dosáhnout ve lhůtě do 4 měsíců ode dne přijetí
žádosti, Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě samostatně
rozhodne o žádosti podle odstavce 1. Přitom vezme v úvahu názory a připomínky přijaté od
orgánů dohledu nad osobami, které žadatel ovládá a které jsou stranami smlouvy o skupinové
podpoře. Rozhodnutí doručí Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném
základě také těmto orgánům.
(5) Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě je oprávněna
v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty podle odstavce 4 požádat Evropský orgán pro
bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7). Pokud Česká národní banka jako orgán
dohledu na konsolidovaném základě nebo jiný orgán dohledu nad osobou, která je stranou
smlouvy o skupinové podpoře, požádá Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu,
Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě nevydá rozhodnutí
podle odstavce 4 do doby vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví, nejdéle
však do uplynutí 1 měsíce ode dne zahájení postupu pro urovnání sporu.
§ 30
Postup České národní banky jako orgánu dohledu nad ovládanou osobou při přezkumu
smlouvy o skupinové podpoře
(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
dosaženo dohody ohledně schválení této žádosti ve lhůtě do 4 měsíců ode dne přijetí žádosti
orgánem dohledu na konsolidovaném základě.
(1) Obdrží-li Česká národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou,
která je stranou smlouvy o skupinové podpoře, od příslušného orgánu dohledu na
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úsilí, aby bylo ve lhůtě 4 měsíců ode dne přijetí žádosti orgánem dohledu na
konsolidovaném základě dosaženo dohody ohledně souladu smlouvy o vnitroskupinové
podpoře s podmínkami 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.
(2) Česká národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou je oprávněna
v posledních 7 dnech před uplynutím lhůty podle odstavce 1 požádat Evropský orgán pro
bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7).
(3) Rozhodnutí orgánu dohledu na konsolidovaném základě ohledně schválení žádosti
podle odstavce 1 je vůči České národní bance jako orgánu dohledu nad ovládanou osobou
závazné.
CELEX: 32014L0059

§ 31
Schválení smlouvy o skupinové podpoře společníky nebo osobami v obdobném postavení
(1) Po schválení smlouvy o skupinové podpoře orgánem dohledu na konsolidovaném
základě předloží strany smlouvy o skupinové podpoře tuto smlouvu ke schválení valné
hromadě nebo obdobnému nejvyššímu orgánu. Smlouva o skupinové podpoře nabývá
účinnosti pouze mezi smluvními stranami, jejichž valná hromada nebo obdobný nejvyšší
orgán ji schválily a pověřily statutární orgán k rozhodnutí o přijetí nebo poskytnutí skupinové
podpory v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o skupinové podpoře a v této hlavě.
Valná hromada nebo obdobný nejvyšší orgán některé ze stran jsou oprávněny kdykoliv
rozhodnout o odvolání uděleného pověření pro statutární orgán; smlouva o skupinové podpoře
v tom případě pozbývá vůči této straně účinnosti.
(2) Každý člen skupiny, který je stranou smlouvy o skupinové podpoře nebo který
přijal nebo poskytl skupinovou podporu, je povinen každoročně informovat společníky nebo
osoby v obdobném postavení o plnění smlouvy o skupinové podpoře a o přijetí jakéhokoli
rozhodnutí na jejím základě.
§ 32
Podmínky poskytnutí skupinové podpory
pokud

Člen skupiny je oprávněn poskytnout skupinovou podporu v souladu s § 27 a 28 pouze

a) lze důvodně předpokládat, že poskytnutí skupinové podpory významně napomůže
odstranění finančních obtíží příjemce podpory,
b) cílem poskytnutí skupinové podpory je udržení nebo obnovení finanční stability dotčené
skupiny jako celku nebo kteréhokoli člena této skupiny a poskytnutí této podpory je v zájmu
toho člena skupiny, který ji poskytuje,
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stanovenými smlouvou o skupinové podpoře,
d) na základě informací, které má člen skupiny poskytující skupinovou podporu k dispozici
v době rozhodování o jejím poskytnutí, lze důvodně předpokládat, že protiplnění za
skupinovou podporu bude uhrazeno a
1. v případě, že skupinová podpora bude poskytnuta formou úvěru, bude tento úvěr
příjemcem podpory ve sjednané lhůtě splacen,
2. v případě, že skupinová podpora bude poskytnuta formou vystavení záruky, obdrží
poskytovatel ve sjednané lhůtě po uplatnění práv ze záruky úhradu odpovídající výši plnění
poskytnutého ze záruky a sjednaných úroků,
3. v případě, že skupinová podpora bude poskytnuta formou poskytnutí jiné formy zajištění,
obdrží poskytovatel ve sjednané lhůtě po realizaci zajištění úhradu odpovídající výši
majetkové újmy, kterou v důsledku realizace zajištění utrpěl, a sjednaných úroků,
e) poskytnutí skupinové podpory neohrozí likviditu a solventnost člena skupiny, který má tuto
podporu poskytnout,
f) poskytnutí skupinové podpory neohrozí finanční stabilitu zejména toho členského státu, kde
má sídlo poskytovatel skupinové podpory,
g) v době poskytnutí skupinové podpory bude splňovat požadavky týkající se kapitálu
a likvidity, stanovené mu jinými právními předpisy nebo na jejich základě6), a poskytnutí
skupinové podpory nepovede k neplnění těchto požadavků, ledaže orgán dohledu na
individuálním základě udělí souhlas s neplněním těchto požadavků,
h) v době poskytnutí skupinové podpory bude splňovat požadavky týkající se maximální
přípustné výše úvěrové expozice, stanovené podle jiného právního předpisu a podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo na jejich základě, a poskytnutí
skupinové podpory nepovede k neplnění těchto požadavků, ledaže orgán dohledu na
individuálním základě udělí souhlas s neplněním těchto požadavků, a
i) poskytnutí skupinové podpory neohrozí jeho způsobilost k řešení krize.
§ 33
Poskytnutí a přijetí skupinové podpory
(1) O poskytnutí skupinové podpory rozhoduje vedoucí orgán toho člena skupiny,
který zamýšlí podporu poskytnout. Toto rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně, podepsáno
osobou nebo osobami oprávněnými poskytovatele podpory v této věci zastupovat a musí
obsahovat řádné odůvodnění, včetně popisu, jak je zajištěn soulad s požadavky tohoto zákona,
zejména s podmínkami uvedenými v § 28 a 32, a uvést cíl nebo cíle poskytnutí skupinové
podpory.
(2) O přijetí skupinové podpory rozhoduje vedoucí orgán člena skupiny, který zamýšlí
podporu přijmout. To platí i v případě, kdy příjemcem skupinové podpory má být zahraniční
osoba. Rozhodnutí o přijetí skupinové podpory musí být vyhotoveno písemně a podepsáno
osobou nebo osobami oprávněnými příjemce podpory v této věci zastupovat.
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povinna předat
a) České národní bance,
b) orgánu dohledu na konsolidovaném základě,
c) orgánu dohledu nad příjemcem skupinové podpory a
d) Evropskému orgánu pro bankovnictví.
(4) Je-li Česká národní banka orgánem dohledu na konsolidovaném základě nad
skupinou, mezi jejímiž členy má dojít k poskytnutí skupinové podpory, informuje
o rozhodnutí podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu ostatní členy příslušného kolegia
orgánů dohledu a členy kolegia příslušného k řešení krize.
(5) Před poskytnutím nebo přijetím skupinové podpory člen skupiny ověří, že
podmínka podle odstavce 1 nebo 2 uložená protistraně byla splněna; u protistrany se sídlem
v jiném členském státě ověří, zda byla splněna odpovídající podmínka stanovená právním
řádem tohoto členského státu.
Řízení o souhlasu s poskytnutím skupinové podpory
§ 34
(1) Člen skupiny, který zamýšlí poskytnout skupinovou podporu, oznámí před jejím
poskytnutím tento záměr
a) České národní bance,
b) orgánu dohledu na konsolidovaném základě,
c) orgánu dohledu nad příjemcem skupinové podpory a
d) Evropskému orgánu pro bankovnictví.
(2) K oznámení přiloží rozhodnutí podle § 33 a podrobný popis všech dalších
relevantních aspektů zamýšlené skupinové podpory, které nejsou obsaženy v tomto
rozhodnutí, a dále kopii smlouvy o skupinové podpoře a potvrzení o její závaznosti ve vztahu
k subjektům, mezi kterými má dojít k poskytnutí skupinové podpory.
(3) Česká národní banka povolí poskytnutí skupinové podpory, jsou-li splněny
podmínky stanovené tímto zákonem pro její poskytnutí. V opačném případě poskytnutí
skupinové podpory omezí nebo zakáže. Správní řízení je zahájeno dnem, kdy bylo České
národní bance doručeno oznámení, které splňuje náležitosti podle odstavce 2. Lhůta pro
vydání rozhodnutí je 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo České národní bance doručeno
oznámení, které splňuje náležitosti podle odstavce 2.
(4) Nevydá-li Česká národní banka rozhodnutí, kterým zakáže nebo omezí poskytnutí
skupinové podpory ve stanovené lhůtě, platí, že vydala souhlasné rozhodnutí a skupinová
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odstavce 1.
(5) O svém rozhodnutí povolit, zakázat nebo omezit poskytnutí skupinové podpory
Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu
a) orgán dohledu na konsolidovaném základě,
b) orgán dohledu nad příjemcem skupinové podpory a
c) Evropský orgán pro bankovnictví.

§ 35

(1) Je-li Česká národní banka orgánem dohledu na konsolidovaném základě nad
skupinou, informuje o rozhodnutí povolit, zakázat nebo omezit poskytnutí skupinové
podpory, které vydala nebo které jí předal jiný orgán dohledu, bez zbytečného odkladu ostatní
členy příslušného kolegia a členy kolegia příslušného k řešení krize.
(2) Je-li Česká národní banka orgánem dohledu nad příjemcem skupinové podpory,
nebo je-li orgánem dohledu na konsolidovaném základě nad dotčenou skupinou, je do 2 dnů
ode dne, kdy byla informována o vydání rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí skupinové
podpory omezeno nebo zakázáno, oprávněna předat Evropskému orgánu pro bankovnictví
námitky proti takovému rozhodnutí a požádat o asistenci v souladu s čl. 31 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010.
(3) Je-li Česká národní banka orgánem dohledu na konsolidovaném základě nad
skupinou, jejíž skupinový ozdravný plán obsahuje možnost využít skupinové podpory
a některý z orgánů dohledu nad členy této skupiny rozhodl o zákazu nebo omezení poskytnutí
skupinové podpory mezi členy této skupiny, Česká národní banka jako orgán dohledu na
konsolidovaném základě může zahájit přehodnocení skupinového ozdravného plánu; je-li o to
požádána orgánem dohledu nad členem skupiny, jemuž bylo znemožněno přijetí skupinové
podpory, nebo jemuž byla tato podpora omezena, je povinna provést přehodnocení
skupinového ozdravného plánu. Česká národní banka jako orgán dohledu může dále vyzvat
člena dotčené skupiny, jemuž bylo znemožněno přijetí skupinové podpory, nebo jemuž byla
tato podpora omezena, a který podléhá jejímu dohledu na individuálním základě, aby
aktualizoval svůj individuální ozdravný plán.
(4) Obsahuje-li skupinový ozdravný plán možnost využít skupinové podpory a některý
z orgánů dohledu nad členy této skupiny rozhodl o zákazu nebo omezení poskytnutí
skupinové podpory členu skupiny se sídlem na území České republiky, může Česká národní
banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou
a) požádat orgán dohledu na konsolidovaném základě, aby zahájil přehodnocení skupinového
ozdravného plánu, nebo
b) vyzvat člena dotčené skupiny, jemuž bylo přijetí skupinové podpory znemožněno nebo
omezeno, aby aktualizoval svůj individuální ozdravný plán.
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Oznamovací povinnost
(1) Člen skupiny bez zbytečného odkladu na svých internetových stránkách uveřejní
a) zda se stal stranou smlouvy o skupinové podpoře, a
b) popis obecných podmínek smlouvy o skupinové podpoře, jejíž stranou se stal,
a identifikační údaje ostatních stran této smlouvy.
(2) Informace uveřejněné podle odstavce 1 je člen skupiny povinen aktualizovat bez
zbytečného odkladu poté, kdy dojde k jejich změně, nejméně však jednou ročně. Pro
uveřejnění informací podle odstavce 1 platí požadavky stanovené v čl. 431 až 434 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
ČÁST TŘETÍ
VČASNÝ ZÁSAH
Opatření včasného zásahu
§ 37
(1) V případě zjištění nedostatku v činnosti instituce se sídlem v České republice podle
tohoto zákona nebo jiného právního předpisu2), 6), nebo pokud má Česká národní banka
důvodné podezření, že nedostatek v činnosti instituce může v blízké budoucnosti nastat,
zejména v důsledku rychlého zhoršení její finanční situace, může Česká národní banka uložit,
aby instituce
a) provedla 1 nebo více opatření uvedených v ozdravném plánu nebo upravila ozdravný plán
podle aktuální situace a provedla jedno nebo více opatření podle upraveného ozdravného
plánu,
b) vypracovala analýzu své situace, identifikovala opatření k překonání zjištěných problémů
a vypracovala plán opatření pro jejich odstranění, včetně časového harmonogramu,
c) zajistila svolání valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu, která projedná
informace a návrhy stanovené Českou národní bankou; v případě, že tak instituce neučiní, je
Česká národní banka oprávněna svolat na její náklady valnou hromadu nebo obdobný
nejvyšší orgán, přitom platí přiměřeně ustanovení stanov a zákona upravujícího právní
poměry obchodních společností a družstev,
d) odvolala nebo vyměnila člena vedoucího orgánu nebo osobu ve vrcholném vedení
instituce, pokud člen nebo osoba nejsou nadále způsobilí zajistit plnění svých povinností
podle jiných právních předpisů9),
e) vypracovala realistický plán jednání o restrukturalizaci svých dluhů s jedním nebo více
věřiteli,
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g) změnila svou právní formu stanovenou jinými právními předpisy nebo právní nebo
provozní uspořádání.
(2) Při vyhodnocení, zda dochází k rychlému zhoršení finanční situace podle odstavce
1, Česká národní banka využívá sadu indikátorů odrážejících zejména likviditní situaci, páku,
poměr pohledávek v selhání a koncentraci úvěrových expozic u osoby podléhající jejímu
dohledu; dále přihlíží ke skutečnosti, zda ukazatel kapitálového poměru této osoby přesahuje
alespoň o 1,5 procentního bodu kapitálový požadavek podle právních předpisů upravujících
kapitál instituce2), 6) s přihlédnutím k předepsanému způsobu naplňování tohoto kapitálového
požadavku.
(3) Lhůtu pro splnění opatření včasného zásahu podle odstavce 1 stanoví Česká
národní banka přiměřeně okolnostem a závažnosti nedostatku v činnosti tak, aby bylo možno
vyhodnotit účinnost nápravy.
(4) Odstavci 1 až 3 není dotčena pravomoc České národní banky ukládat povinné
osobě opatření nebo správní tresty podle jiného právního předpisu10).
CELEX: 32014L0059

§ 38
Jsou-li splněny podmínky pro uplatnění opatření včasného zásahu a je-li na programu
jednání valné hromady nebo obdobného orgánu zvýšení kapitálu, které je nutné k odvrácení
splnění podmínek pro uplatnění opatření k řešení krize, lze lhůtu pro svolání valné hromady
nebo obdobného orgánu podle jiného právního předpisu11) zkrátit na nejméně 11 dnů.
§ 39
Výměna vrcholného vedení a vedoucího orgánu
(1) V případě výrazného zhoršení finanční situace instituce, nebo pokud došlo
k vážným nedostatkům v její činnosti a uplatnění opatření podle § 37 nebyla nebo nejsou
realizována by nebylo dostatečné k nápravě nedostatků, může Česká národní banka
odvolat členy vedoucího orgánu instituce a rozhodnout, že volba nebo jmenování nových
osob podléhá předchozímu souhlasu České národní banky. Rozhodla-li Česká národní banka,
že volba nebo jmenování nových osob do funkce člena vedoucího orgánu podléhá jejímu
souhlasu a má-li být člen orgánu jmenován soudem podle zákona upravujícího právní poměry
obchodních společností a družstev, může soud jmenovat člena orgánu jen s předchozím
souhlasem České národní banky. O souhlas žádá navrhovatel.
(2) Pokud Česká národní banka rozhodla podle odstavce 1, je povinna rozhodnout
o žádosti o předchozí souhlas s volbou nebo jmenováním; žádost musí obsahovat informace
a doklady potřebné pro posouzení důvěryhodnosti a způsobilosti pro výkon funkce.
(3) Odstavci 1 a 2 není dotčena pravomoc České národní banky ukládat povinné osobě
opatření nebo správní tresty podle jiného právního předpisu6).
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§ 40
(1) Česká národní banka může zavést dočasnou správu instituce, jestliže
s přihlédnutím k okolnostem lze usoudit, že opatření podle § 39 by nevedlo k nápravě situace.
V rozhodnutí o zavedení dočasné správy jmenuje jednoho nebo více dočasných správců
instituce. Dočasným správcem může být jmenována pouze osoba s dostatečnou kvalifikací,
schopnostmi a znalostmi pro výkon svěřených úkolů, u které nedochází ve vztahu k plnění
těchto úkolů ke střetu zájmů. Dočasným správcem nesmí být osoba se zvláštním vztahem
k instituci podle právních předpisů upravujících činnost povinné osoby6) a osoba, u které ve
vztahu k instituci hrozí střet zájmů.
(2) K podání opravných prostředků proti rozhodnutí o zavedení dočasné správy jsou
oprávněny osoby, které byly oprávněny v obdobné věci jednat za povinnou osobu ke dni
předcházejícímu dni rozhodnutí o zavedení dočasné správy. Pro tento účel jsou Česká národní
banka nebo dočasný správce povinni na žádost oprávněných osob poskytnout těmto osobám
v nezbytném rozsahu kopie z dokumentace povinné osoby a umožnit těmto osobám pořizovat
si z ní opisy a výpisy.
(3) Ustanovení o vlivné osobě podle zákona upravujícího právní poměry obchodních
společností a družstev se ve vztahu k dočasné správě nepoužije.
§ 41
(1) Česká národní banka v rozhodnutí o zavedení dočasné správy s přihlédnutím
k okolnostem vymezí odpovídající rozsah práv a povinností dočasného správce, včetně určení
jednání, ke kterému je dočasný správce oprávněn pouze s předchozím souhlasem České
národní banky.
(2) Oprávnění dočasného správce mohou zahrnovat zejména
a) zjišťování informací o finanční situaci instituce,
b) poskytování konzultací členům vedoucího orgánu instituce nebo osobám ve vrcholném
vedení instituce v otázkách souvisejících s jejím řízením,
c) předchozí schvalování návrhů rozhodnutí vedoucího orgánu instituce a osob ve vrcholném
vedení instituce v otázkách souvisejících s jejím řízením; k rozhodnutí vedoucího orgánu
učiněného bez předchozího schválení dočasného správce pověřeného touto pravomocí se
nepřihlíží,
d) řízení instituce nebo její části a přijímání opatření s cílem zachovat nebo obnovit finanční
stabilitu instituce a její obezřetné podnikání,
e) výkon funkce vedoucího orgánu instituce nebo jeho jednotlivých oprávnění, výkon funkce
členů tohoto orgánu nebo osob ve vrcholném vedení instituce.
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program jejího jednání nesmí dočasný správce vykonat bez předchozího souhlasu České
národní banky.
(4) Dočasný správce nemůže být pověřen výkonem práv vyhrazených valné hromadě
nebo obdobnému nejvyššímu orgánu.
(5) Výkon dočasné správy se pro účely odpovědnosti za škodu podle zákona
upravujícího odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
považuje za úřední postup.
§ 42
(1) Jsou-li dočasnému správci svěřena oprávnění podle § 41 odst. 2 písm. b) nebo c),
uloží Česká národní banka v rozhodnutí členům vedoucího orgánu instituce nebo osobám ve
vrcholném vedení instituce, aby před přijetím stanovených rozhodnutí nebo opatření získali
vyjádření nebo souhlas dočasného správce. Tato povinnost je vždy vykonatelná okamžikem
doručení rozhodnutí o jmenování dočasného správce instituci.
(2) Jsou-li dočasnému správci svěřena oprávnění podle § 41 odst. 2 písm. d) nebo e),
okamžikem doručení písemného vyhotovení rozhodnutí o zavedení dočasné správy se
pozastavují odpovídající oprávnění členů vedoucího orgánu instituce nebo osob ve vrcholném
vedení instituce, s výjimkou práva vedoucího orgánu podat opravný prostředek proti
rozhodnutí o zavedení dočasné správy. Jsou-li některá rozhodnutí, jinak příslušející
vedoucímu orgánu, ve stanovách instituce vyhrazena valné hromadě nebo obdobnému
nejvyššímu orgánu instituce nebo podmíněna jejím souhlasem, platí toto omezení rovněž pro
dočasného správce.
(3) Rozhodnutí o zavedení dočasné správy je Česká národní banka povinna uveřejnit,
ledaže dočasný správce není oprávněn jednat jménem instituce navenek. Česká národní banka
uveřejňuje rozhodnutí o zavedení dočasné správy a její rozsah na svých internetových
stránkách.
§ 43
(1) Je-li dočasný správce oprávněn zastupovat instituci, zapisuje se dočasná správa do
obchodního rejstříku a rozhodnutí o zavedení dočasné správy se ukládá do sbírky listin
obchodního rejstříku.
(2) Do obchodního rejstříku se zapisuje
a) den zavedení dočasné správy,
b) jméno, adresa sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa
pobytu, dočasného správce spolu s uvedením způsobu, jakým instituci zastupuje a den vzniku
a zániku výkonu funkce, a
c) den ukončení dočasné správy.
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Je-li dočasný správce oprávněn zastupovat instituci, uveřejňuje instituce rozhodnutí
o zavedení dočasné správy a její rozsah na svých internetových stránkách.
§ 45
Zaměstnanci povinné osoby a osoby, které byly členy vedoucího orgánu povinné
osoby ke dni rozhodnutí o zavedení dočasné správy nebo kdykoliv v období 2 let
předcházejících tomuto dni, jsou povinni na vyžádání poskytnout dočasnému správci
součinnost.
§ 46
Na žádost České národní banky ji dočasný správce informuje o aktuální situaci
instituce a o opatřeních, která přijal v průběhu dočasné správy.
§ 47
(1) Výkon funkce dočasného správce zaniká
a) odvoláním dočasného správce,
b) ukončením dočasné správy,
c) uplynutím 24 hodin od okamžiku doručení písemného oznámení dočasného správce
o vzdání se funkce České národní bance, nebo
d) úmrtím dočasného správce.
(2) Česká národní banka může dočasného správce odvolat nebo změnit rozsah jeho
úkolů a pravomocí. Česká národní banka odvolá dočasného správce, zejména jestliže závažně
nebo opakovaně porušil svou povinnost nebo přestal splňovat předpoklady pro výkon této
funkce. V takovém případě bez zbytečného odkladu jmenuje nového dočasného správce.
Obdobně postupuje i v případech v odstavci 1 písm. a), c) a d).
§ 48
(1) Dočasná správa končí
a) doručením rozhodnutí o ukončení dočasné správy instituci a dočasnému správci,
b) doručením rozhodnutí o zavedení správy pro řešení krize,
c) jmenováním likvidátora,
d) prohlášením konkursu, nebo
e) uplynutím 12 měsíců ode dne zavedení dočasné správy, ledaže Česká národní banka
rozhodne před uplynutím lhůty o pokračování dočasné správy.
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(2) Česká národní banka je oprávněna rozhodnout o pokračování dočasné správy,
jestliže jsou nadále splněny podmínky pro jmenování dočasného správce a je-li pokračování
dočasné správy účelné. Instituce zpřístupní rozhodnutí o pokračování dočasné správy bez
zbytečného odkladu svým společníkům a osobám v obdobném postavení.
§ 49
(1) Účelně vynaložené náklady spojené s výkonem dočasné správy, včetně odměny
dočasného správce, jsou placeny z majetku instituce, u které je zavedena dočasná správa.
Úhrada nákladů se stanoví postupem podle § 178.
(2) Nepostačuje-li majetek instituce, u které je zavedena dočasná správa, na úhradu
podle odstavce 1, platí náklady stát.
(3) Výši odměny dočasného správce a její splatnost stanoví Česká národní banka
s přihlédnutím k rozsahu činnosti dočasného správce.
§ 50
Individuální opatření včasného zásahu a jmenování dočasného správce ve vztahu ke
skupinám
(1) Pokud evropská ovládající osoba splňuje podmínky pro uložení opatření podle § 37
nebo jmenování dočasného správce podle § 40, informuje Česká národní banka jako orgán
dohledu na konsolidovaném základě před přijetím rozhodnutí o dalším postupu Evropský
orgán pro bankovnictví a uskuteční konzultaci s ostatními členy příslušného kolegia.
(2) Při ukládání opatření podle odstavce 1 vezme Česká národní banka jako orgán
dohledu na konsolidovaném základě v úvahu dopad těchto opatření na členy dotčené skupiny
se sídlem v ostatních členských státech. O uložení opatření Česká národní banka jako orgán
dohledu na konsolidovaném základě informuje ostatní členy příslušného kolegia a Evropský
orgán pro bankovnictví.
(3) Obdrží-li Česká národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě od
orgánu dohledu nad ovládanou osobou výzvu ke konzultaci ve věci uložení opatření
odpovídajícího opatření podle § 37 nebo jmenování dočasného správce podle § 40, posoudí
pravděpodobný dopad navrhovaného opatření na tohoto člena skupiny, členy skupiny
v ostatních členských státech a na skupinu jako celek. Výsledek tohoto posouzení sdělí Česká
národní banka jako orgán dohledu na konsolidovaném základě do 3 dnů orgánu dohledu,
který ji ke konzultaci vyzval.
(4) Splňuje-li podmínky pro uložení opatření podle § 37 nebo jmenování dočasného
správce podle § 40 ovládaná osoba se sídlem na území České republiky, Česká národní banka
jako orgán dohledu nad ovládanou osobou před přijetím rozhodnutí o dalším postupu
informuje Evropský orgán pro bankovnictví a uskuteční konzultaci s orgánem dohledu na
konsolidovaném základě. Při rozhodnutí, zda uloží takové opatření k nápravě, vezme Česká
národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou v úvahu posouzení dopadů těchto
opatření, které jí poskytne orgán dohledu na konsolidovaném základě. O tomto rozhodnutí
Česká národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou informuje orgán dohledu na
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pro bankovnictví.
(5) Povinnost informovat Evropský orgán pro bankovnictví podle odstavce 4 se
neuplatní, mají-li všichni členové skupiny sídlo na území České republiky.
§ 51
Koordinace opatření včasného zásahu a jmenování dočasného správce ve vztahu ke
skupinám
(1) Informují-li souběžně nejméně 2 příslušné orgány dohledu jiného členského státu
nad členy skupiny, nad jejímž členem vykonává dohled Česká národní banka, o úmyslu uložit
dvěma nebo více členům dotčené skupiny opatření odpovídající opatřením podle § 37 nebo
jmenování dočasného správce podle § 40, Česká národní banka jako orgán dohledu na
konsolidovaném základě nebo orgán dohledu nad ovládanou osobou projedná s ostatními
dotčenými členy příslušného kolegia možnost koordinovaného opatření k nápravě pro více
členů skupiny a vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo dohody ohledně posouzení dopadů
těchto opatření s ostatními dotčenými orgány dohledu nad členy této skupiny, a to ve lhůtě
5 dnů ode dne, kdy orgán dohledu na konsolidovaném základě informoval ostatní příslušné
orgány o tom, že ovládající osoba ve skupině splňuje podmínky pro uložení opatření
odpovídajících opatřením podle § 37 nebo jmenování dočasného správce podle § 40.
(2) Rozhodnutí o uložení opatření podle § 37 nebo jmenování dočasného správce
podle § 40 vydá Česká národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou nebo orgán
dohledu na konsolidovaném základě v souladu s dohodou podle odstavce 1.
(3) Nedojde-li k dohodě mezi orgány dohledu podle odstavce 1 ve lhůtě 5 dnů, přijme
Česká národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou nebo orgán dohledu na
konsolidovaném základě samostatně rozhodnutí o uložení opatření podle § 37 nebo jmenování
dočasného správce podle § 40 osobě se sídlem na území České republiky.
(4) Nesouhlasí-li Česká národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou osobou nebo
orgán dohledu na konsolidovaném základě s navrhovaným opatřením jiného člena kolegia
odpovídajícím některému z opatření podle § 37 odst. 1 písm. a) ve vztahu k požadavkům
stanoveným v § 9 odst. 4 písm. d), j), k) a s), opatření podle § 37 odst. 1 písm. e) nebo g),
které bylo oznámeno členům kolegia, nebo nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 1
a dotýká-li se tato záležitost její působnosti, může před uplynutím lhůty podle odstavce 1
požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie7). Pokud Česká národní banka jako orgán dohledu nad ovládanou
osobou nebo orgán dohledu na konsolidovaném základě nebo některý z orgánů dohledu
požádají o toto urovnání sporu, nevydá Česká národní banka jako orgán dohledu nad
ovládanou osobou nebo orgán dohledu na konsolidovaném základě rozhodnutí o opatření
k nápravě až do doby vydání rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví, nejdéle však
do uplynutí 3 dnů od zahájení postupu pro urovnání sporu.
(5) Při rozhodnutí o uložení opatření podle § 37 nebo jmenování dočasného správce
podle § 40 osobě podléhající jejímu dohledu vezme Česká národní banka jako orgán dohledu
nad ovládanou osobou nebo orgán dohledu na konsolidovaném základě v úvahu stanoviska
ostatních členů kolegia orgánů dohledu, která jí byla sdělena v rámci konzultací podle
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i možné dopady jejího rozhodnutí na finanční stabilitu ostatních členských států.
CELEX: 32014L0059

ČÁST ČTVRTÁ
OCENĚNÍ MAJETKU A DLUHŮ A PŘEDBĚŽNÝ ODHAD
§ 52
(1) Před přijetím opatření k řešení krize nebo odpisem a konverzí odepisovatelných
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků Česká národní banka
zajistí provedení ocenění majetku a dluhů povinné osoby nebo zajistí provedení předběžného
odhadu podle § 56. Nestanoví-li tento zákon jinak, je ocenění nebo předběžný odhad
proveden za účelem zjištění splnění podmínek pro uplatnění opatření k řešení krize, odpisu
a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků a následně
k určení vhodného postupu a způsobu uplatnění opatření k řešení krize nebo odpisu
a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků. Pro tento účel
může Česká národní banka podrobněji vymezit obsah ocenění.
(2) Ocenění musí být zpracováno nestranně, úplně, s odbornou péčí, v souladu
s obecně uznávanými způsoby oceňování obchodních závodů nebo jiného majetku a osobou
nezávislou na České národní bance nebo jiném relevantním orgánu veřejné moci a povinné
osobě (dále jen „oceňovatel“).
CELEX: 32019L0879

§ 53
(1) Oceňovatele ustanovuje Česká národní banka. Oceňovatelem může být ustanovena
osoba zapsaná v seznamu znalců, seznamu znaleckých ústavů nebo jiná vhodná osoba. Jiná
vhodná osoba může být ustanovena pouze se svým souhlasem. Oceňovatelem může být vždy
ustanovena pouze osoba, která má zkušenosti a znalosti v oblasti oceňování majetku a dluhů
povinných osob, a která má dostatečné předpoklady pro vypracování řádného a nezávislého
ocenění. Při ustanovení oceňovatele ze seznamu znalců nebo seznamu znaleckých ústavů12) se
postupuje podle zákona upravujícího znaleckou činnost.
(2) Osoba, která má být ustanovena oceňovatelem, je povinna upozornit Českou
národní banku bez zbytečného odkladu na skutečnosti, které by mohly vést k pochybnostem
o její nezávislosti. Tuto povinnost má též oceňovatel, zjistí-li tyto skutečnosti v průběhu
výkonu funkce.
(3) Česká národní banka může oceňovatele odvolat, pokud oceňovatel porušuje
závažným způsobem povinnosti stanovené tímto zákonem, není schopen ocenění řádně
provést nebo vyjde-li najevo, že oceňovatel nesplňuje podmínku nestrannosti, a ustanovit
oceňovatele nového.
(4) Odvolaný oceňovatel je povinen poskytnout nově jmenovanému oceňovateli
veškerou součinnost, kterou lze rozumně požadovat ke splnění jeho úkolu.
(5) Oceňovatel je při provádění ocenění zejména oprávněn
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a) vyžadovat od povinné osoby sdělení, informace a podklady pro svou činnost a
b) nahlížet do účetnictví povinné osoby.
(6) Povinná osoba poskytne oceňovateli veškerou potřebnou součinnost nezbytnou
k řádnému provedení ocenění.
§ 54
(1) Ocenění vychází z obezřetných předpokladů, bere v potaz poměry nevýkonných
expozic a závažnost ztrát a nesmí předpokládat poskytnutí veřejné podpory, nouzové
likviditní pomoci České národní banky nebo jiné likviditní pomoci České národní banky.
(2) Ocenění zohlední, že při uplatnění opatření k řešení krize
a) Česká národní banka, jakož i Fond pro řešení krize, mohou od povinné osoby v souladu
s § 178 požadovat náhradu hotových výdajů, které řádně vynaložily v souvislosti s uplatněním
opatření k řešení krize,
b) Fond pro řešení krize může od povinné osoby požadovat úhradu úroků nebo plateb, kde
povinnost je uhradit vznikla v souvislosti s poskytnutím úvěru nebo záruky této osobě.
(3) Ocenění obsahuje rovněž
a) aktualizovanou rozvahu a zprávu o finanční situaci povinné osoby vycházející z účetnictví
a jiných záznamů povinné osoby,
b) analýzu a účetní hodnotu majetku vycházející z účetnictví a jiných záznamů povinné
osoby,
c) seznam neuhrazených dluhů obsažených v účetnictví povinné osoby s uvedením věřitelů
a vlastníků nástrojů účasti a jejich kategorie a pořadí v souladu s insolvenčním zákonem
a zákonem upravujícím právní poměry obchodních společností a družstev a
d) odhad uspokojení, který by věřitelé a vlastníci nástroje účasti na povinné osobě dosáhli
v řízení podle insolvenčního zákona, včetně jejich rozdělení do skupin; tím není dotčen § 177
odst. 1.
(4) Je-li ocenění zpracováno pro účely přechodu podle § 96, 102 nebo 113, je součástí
ocenění rovněž odhad tržní hodnoty majetku, nestanoví-li Česká národní banka s přihlédnutím
k okolnostem případu jinak.
§ 55
(1) Česká národní banka stanoví odměnu oceňovatele nebo způsob jejího určení, jakož
i její splatnost. Odměnu oceňovatele hradí Česká národní banka.
(2) Bylo-li před zpracováním ocenění podle § 52 uplatněno vůči povinné osobě
opatření k řešení krize, nebo dojde-li k uplatnění opatření k řešení krize v návaznosti na
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spojených s oceněním z majetku povinné osoby, vůči které bylo opatření uplatněno.
(3) Nepostačuje-li majetek povinné osoby k úhradě nákladů podle odstavce 2, platí
náklady v rozsahu, ve kterém nepostačuje majetek povinné osoby, stát.
§ 56
(1) Není-li z důvodu neodkladnosti nebo jiných závažných okolností možné provést
nezávislé ocenění podle § 52 odst. 2 nebo dodržet náležitosti ocenění podle § 54 odst. 3 a 4,
nebo § 136 135 odst. 2, zajistí Česká národní banka vypracování předběžného odhadu
majetku a dluhů povinné osoby.
(2) Součástí předběžného odhadu je rezerva pro dodatečné ztráty. Ustanovení § 54
odst. 3 a 4 a § 136 135 odst. 2 se použije přiměřeně vzhledem k okolnostem případu.
Ustanovení § 53 odst. 4 až 6 se použije pro zpracování předběžného odhadu obdobně.
CELEX: 32014L0059

§ 57
(1) Byl-li proveden předběžný odhad, Česká národní banka za účelem vykázání ztrát
spojených s aktivy v účetnictví povinné osoby zajistí bez zbytečného odkladu provedení
ocenění podle § 45 odst. 1 při splnění všech podmínek podle § 53 a 54. Toto ocenění je
podkladem pro vydání rozhodnutí podle odstavců 2, 3 a 6 a může být provedeno odděleně
nebo společně stejným oceňovatelem jako ocenění podle § 177 odst. 2, ale pro účely tohoto
ustanovení nelze použít ocenění podle § 177 odst. 2.
(2) Je-li čistá hodnota aktiv povinné osoby zjištěná při ocenění podle odstavce 1 vyšší
než odhadovaná čistá hodnota aktiv povinné osoby zjištěná při předběžném odhadu,
a přihlásí-li se podle § 222 odst. 3 vlastník nástrojů účasti nebo věřitel, Česká národní banka
po vypršení lhůty k přihlašování podle § 222 odst. 3
a) v případě, že byly odepsány nástroje účasti nebo pohledávky věřitelů povinné osoby,
rozhodne o zvýšení hodnoty pohledávek přihlášeným vlastníkům nástrojů účasti na povinné
osobě a přihlášeným věřitelům povinné osoby, jejichž pohledávky nebo nástroje účasti byly
odepsány,
b) v případě, že došlo k přechodu nástroje účasti na povinné osobě na překlenovací instituci
nebo osobu pro správu aktiv, uloží překlenovací instituci nebo osobě pro správu aktiv
povinnost poskytnout další protiplnění přihlášeným vlastníkům nástrojů účasti na povinné
osobě.
(3) Je-li čistá hodnota aktiv povinné osoby zjištěná při ocenění podle odstavce 1 vyšší
než odhadovaná čistá hodnota aktiv povinné osoby zjištěná při předběžném odhadu a došlo
k přechodu majetku nebo dluhů povinné osoby na překlenovací instituci nebo osobu pro
správu aktiv, Česká národní banka uloží překlenovací instituci nebo osobě pro správu aktiv
povinnost, aby překlenovací instituce nebo osoba pro správu aktiv poskytla další náhradu
povinné osobě.
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než odhadovaná čistá hodnota aktiv povinné osoby zjištěná při předběžném odhadu, ale
pohledávku podle odstavce 2 písm. a) nelze zvýšit, Česká národní banka ji nezvýší.
(5) Je-li čistá hodnota aktiv povinné osoby zjištěná při ocenění podle odstavce 1 nižší
než odhadovaná čistá hodnota aktiv povinné osoby zjištěná při předběžném odhadu, hodnota
pohledávek se nezvyšuje a právo na další protiplnění přihlášeným vlastníkům nástrojů účasti
na povinné osobě, přihlášeným věřitelům povinné osoby a povinné osobě nenáleží.
(6) Je-li hodnota předmětu přechodu podle § 96 odst. 1, § 102 odst. 1 nebo § 113 odst.
1 zjištěná při ocenění podle odstavce 1 nižší než hodnota náhrady podle § 96 odst. 7, § 103
odst. 6 nebo § 114 odst. 6 § 114 odst. 5 zjištěná při předběžném odhadu, Česká národní banka
uloží povinné osobě nebo původnímu vlastníkovi nástroje účasti, aby nabyvateli, překlenovací
instituci nebo osobě pro správu aktiv vrátil odpovídající část náhrady.
CELEX: 32014L0059

§ 58
Proti ocenění a odhadu nelze samostatně podat rozklad nebo žalobu ve správním
soudnictví, ale posuzují se v rámci řízení o opravném prostředku nebo v rámci soudního řízení
o žalobě proti rozhodnutí, jehož jsou součástí.
ČÁST PÁTÁ
ODPIS A KONVERZE KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJŮ A VNITROSKUPINOVÝCH
ZPŮSOBILÝCH ZÁVAZKŮ
CELEX: 32019L0879

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

HLAVA II
PODMÍNKY PRO ODPIS NEBO KONVERZI ODEPISOVATELNÝCH KAPITÁLOVÝCH
NÁSTROJŮ A VNITROSKUPINOVÝCH ZPŮSOBILÝCH ZÁVAZKŮ
CELEX: 32019L0879

§ 60
Podmínky na úrovni povinné osoby
Česká národní banka odepíše nebo konvertuje odepisovatelné kapitálové nástroje
a vnitroskupinové způsobilé závazky povinné osoby, jestliže povinná osoba
a) splňuje podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize,
b) není bez odpisu nebo konverze odepisovatelných kapitálových
a vnitroskupinových způsobilých závazků schopna pokračovat v činnosti, nebo

nástrojů

c) je ve stavu, který vyžaduje poskytnutí veřejné podpory, ledaže se jedná o veřejnou podporu
poskytovanou ve formě a za podmínek uvedených v § 4 odst. 1 písm. d) bodě 3.
CELEX: 32019L0879

§ 61
Podmínky na úrovni skupiny
(1) Česká národní banka odepíše nebo konvertuje odepisovatelné kapitálové nástroje
povinné osoby také tehdy, jestliže
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odepsány nebo konvertovány, se zahrnují do jejího kapitálu na individuálním základě a do
kapitálu její ovládající osoby na konsolidovaném základě a
b) skupina, jejímž členem je povinná osoba, není bez odpisu nebo konverze odepisovatelných
kapitálových nástrojů schopna pokračovat v činnosti.
(2) Česká národní banka odepíše nebo konvertuje odepisovatelné kapitálové nástroje
povinné osoby také tehdy, jestliže
a) povinná osoba je ovládající osobou a odepisovatelné kapitálové nástroje, které mají být
odepsány nebo konvertovány, se zahrnují do jejího kapitálu na individuálním nebo
konsolidovaném základě a
b) skupina, jejímž členem je povinná osoba, není bez odpisu nebo konverze odepisovatelných
kapitálových nástrojů schopna pokračovat v činnosti.
(3) Při posuzování podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo v odstavci 2
písm. b) vychází Česká národní banka z dohody s příslušným orgánem jiného členského státu.
Ustanovení § 188 odst. 2 a § 191 odst. 1 a 3 se ve vztahu k této dohodě použijí obdobně.
Není-li dosaženo dohody o splnění podmínek podle odstavce 1 písm. b), nelze považovat tyto
podmínky vzhledem ke skupině za splněné.
§ 62
Domněnky
(1) Platí, že povinná osoba nebo skupina, jejímž členem je povinná osoba, není bez
odpisu nebo konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků schopna pokračovat v činnosti, jestliže selhává a s přihlédnutím ke
všem okolnostem nelze důvodně předpokládat, že by jiné opatření než odpis nebo konverze
odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků
provedené samostatně nebo společně s jiným opatřením soukromého sektoru včetně
opatření institucionálního systému ochrany, opatřením k nápravě podle jiného právního
předpisu6), opatřením včasného zásahu podle § 37 nebo odpisem a konverzí kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků v přiměřené době odvrátilo její selhání.
(2) Platí, že skupina selhává, jestliže její člen neplní obezřetnostní požadavky na
konsolidovaném základě takovým způsobem, že to odůvodňuje zásah České národní banky.
Rovněž platí, že skupina selhává, jestliže lze s přihlédnutím ke všem okolnostem důvodně
předpokládat, že v blízké budoucnosti bude tato podmínka splněna.
CELEX: 32014L0059
CELEX: 32019L0879

§ 63
Dopady v jiných členských státech
(1) Při posuzování podmínek uvedených v § 60 písm. c) nebo § 61 odst. 1 písm. b)
nebo § 61 odst. 2 písm. b) přihlédne Česká národní banka k dopadům, které odpis nebo

- 54 konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých
závazků povinné osoby mohou mít na situaci v jiných členských státech, v nichž povinná
osoba nebo člen skupiny, jejímž členem je povinná osoba, vykonávají činnost.
(2) Odstavec 1 se použije obdobně, jestliže se Česká národní banka podílí na
posuzování podmínek pro odpis nebo konverzi odepisovatelných kapitálových nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků zahraniční osoby podle srovnatelného
zahraničního právního předpisu.
CELEX: 32014L0059

§ 64
Oznamovací povinnost vůči orgánům jiných členských států
(1) Domnívá-li se Česká národní banka, že u povinné osoby, která je ovládanou
osobou a jejíž odepisovatelné kapitálové nástroje se zahrnují do jejího kapitálu na
individuálním základě a do nebo do kapitálu její ovládající osoby na konsolidovaném
základě, nebo která podléhá vnitřnímu minimálnímu požadavku, jsou splněny podmínky
uvedené v § 60 písm. b) nebo c) nebo § 61 odst. 1 písm. b), oznámí to bez zbytečného
odkladu do 24 hodin po konzultaci s orgánem příslušným k řešení krize dotčené osoby
podléhající řešení krize oznámí tuto skutečnost
a) orgánu dohledu na konsolidovaném základě nad skupinou, jejímž členem je povinná osoba,
a
b) orgánu členského státu uvedeného v písmenu a) příslušnému k posuzování podmínek pro
odpis nebo konverzi kapitálových nástrojů podle srovnatelného zahraničního právního
předpisu. a
c) orgánům příslušným k řešení krize osob, které jsou členy stejné skupiny podléhající
řešení krize a které přímo nebo nepřímo nabyly odepisovatelné kapitálové nástroje nebo
vnitroskupinové způsobilé závazky povinné osoby.
(2) Domnívá-li se Česká národní banka, že u zahraniční osoby, která je ovládanou
osobou povinné osoby, jsou splněny podmínky podle srovnatelného zahraničního právního
předpisu srovnatelné s podmínkami uvedenými v § 61 odst. 1 písm. b), oznámí to bez
zbytečného odkladu
a) orgánu dohledu nad ovládanou osobou a
b) orgánu členského státu uvedeného v písmeni a) příslušnému k posuzování podmínek pro
odpis nebo konverzi kapitálových nástrojů podle srovnatelného zahraničního právního
předpisu.
(3) V oznámení podle odstavce 1 nebo 2 uvede Česká národní banka důvody, pro které
se domnívá, že jsou splněny podmínky pro odpis nebo konverzi kapitálových nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků, a požádá orgány, vůči nimž oznámení směřuje,
o vyjádření k těmto důvodům.
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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: 32014L0059
CELEX: 32019L0879

HLAVA III
PROVEDENÍ ODPISU NEBO KONVERZE ODEPISOVATELNÝCH KAPITÁLOVÝCH
NÁSTROJŮ A VNITROSKUPINOVÝCH ZPŮSOBILÝCH ZÁVAZKŮ
CELEX: 32019L0879

§ 65
Snížení položek kmenového kapitálu tier 1
(1) Před odpisem nebo konverzí odepisovatelných kapitálových nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků sníží Česká národní banka položky kmenového
kapitálu tier 1 povinné osoby za účelem úhrady ztráty povinné osoby.
(2) Snížením položek kmenového kapitálu tier 1 podle odstavce 1 dochází v rozsahu
tohoto snížení
a) k trvalému snížení jmenovité hodnoty nástrojů kmenového kapitálu tier 1 odpovídajících
těmto položkám a
b) k zániku pohledávek, které vlastníkům nástrojů kmenového kapitálu tier 1 odpovídajících
těmto položkám vyplývají z vlastnictví těchto nástrojů.
CELEX: 32014L0059

§ 66
Další oprávnění České národní banky
Při snížení položek kmenového kapitálu tier 1 může Česká národní banka uložit
a) osobě vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo jiný seznam, v nichž jsou uvedeny
nástroje odpovídající těmto položkám, provedení nebo změnu zápisu v evidenci nebo jiném
seznamu, v nichž jsou tyto nástroje uvedeny,
b) organizátorovi regulovaného trhu nebo obchodníkovi s cennými papíry vyřazení nástroje
vydaného povinnou osobou z obchodování na trhu s investičními nástroji, přijetí nově
vydaného nástroje vydaného povinnou osobou k obchodování na trhu s investičními nástroji
nebo znovupřijetí nástroje, který odpovídá snížené položce, k obchodování na trhu
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podnikání na kapitálovém trhu, nebo
c) povinné osobě, aby zajistila stažení cenných papírů, které odpovídají snížené položce,
z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení.
§ 67
Odpis nebo konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků
CELEX: 32019L0879

(1) Nepostačuje-li snížení položek kmenového kapitálu tier 1 povinné osoby k plnému
uhrazení ztráty povinné osoby, odepíše Česká národní banka za účelem úhrady této ztráty
nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 povinné osoby. Je-li ztráta povinné osoby plně uhrazena,
konvertuje Česká národní banka nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 povinné osoby na nástroje
kmenového kapitálu tier 1 povinné osoby nebo se souhlasem orgánu příslušného pro řešení
krize její ovládající osoby na nástroje kmenového kapitálu tier 1 této ovládající osoby
v rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu řešení krize.
(2) Nepostačuje-li odpis podle odstavce 1 k plnému uhrazení ztráty povinné osoby,
odepíše Česká národní banka za účelem úhrady této ztráty nástroje kapitálu tier 2 povinné
osoby. Nepostačuje-li konverze podle odstavce 1 k dosažení účelu řešení krize, konvertuje
Česká národní banka nástroje kapitálu tier 2 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.
(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

§ 68
Pořadí snížení, odpisu nebo konverze
(1) Při snížení položek kmenového kapitálu tier 1 a při odpisu nebo konverzi
odepisovatelných kapitálových nástrojů nebo vnitroskupinových způsobilých závazků
postupuje Česká národní banka podle pořadí, v němž by byla práva odpovídající těmto
položkám nebo nástrojům uspokojena při rozdělení likvidačního zůstatku podle zákona
upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev a v řízení podle insolvenčního
zákona. Položku nebo nástroj, nástroj nebo závazek, jimž odpovídá právo dřívějšího pořadí,
lze snížit, odepsat nebo konvertovat teprve poté, co byly zcela sníženy, odepsány nebo
konvertovány položka nebo nástroj, nástroj nebo závazek, jimž odpovídá právo pozdějšího
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pořadí, se sníží, odepíší nebo konvertují ve stejném rozsahu v poměru k jejich výši.
(2) Při odpisu nebo konverzi odepisovatelných kapitálových nástrojů podle § 61
odst. 1 nelze odepisovatelné kapitálové nástroje vydané povinnou osobou odepsat nebo
konvertovat ve větším rozsahu nebo za horších podmínek než odepisovatelné kapitálové
nástroje vydané její ovládající osobou, které mají stejné pořadí.
CELEX: 32019L0879

§ 69
Konverzní poměr
(1) Česká národní banka určí konverzní poměr tak, aby vyjadřoval přiměřenou
náhradu za ztrátu vzniklou vlastníkovi odepisovatelného kapitálového nástroje nebo věřiteli
z vnitroskupinového způsobilého závazku odpisem nebo konverzí tohoto nástroje nebo
závazku.
(2) Česká národní banka může pro jednotlivé skupiny odepisovatelných kapitálových
nástrojů nebo vnitroskupinových způsobilých závazků určit různé konverzní poměry. Pro
odepisovatelný kapitálový nástroj nebo vnitroskupinový způsobilý závazek, jemuž při
rozdělení likvidačního zůstatku podle zákona upravujícího právní poměry obchodních
společností a družstev nebo v řízení podle insolvenčního zákona odpovídá právo dřívějšího
pořadí, nelze určit méně výhodný konverzní poměr než pro odepisovatelný kapitálový nástroj
nebo závazek, jemuž při tomto rozdělení nebo v tomto řízení odpovídá právo pozdějšího
pořadí.
CELEX: 32019L0879

§ 70
Některé náležitosti opatření obecné povahy
(1) Česká národní banka ve výrokové části opatření obecné povahy, jímž se
a) snižují položky kmenového kapitálu tier 1, určí alespoň, které položky kmenového kapitálu
tier 1 se snižují a v jakém rozsahu,
b) odepisují odepisovatelné kapitálové nástroje nebo vnitroskupinové způsobilé závazky,
určí alespoň, které odepisovatelné kapitálové nástroje nebo vnitroskupinové způsobilé
závazky se odepisují a v jakém rozsahu, nebo
c) konvertují odepisovatelné kapitálové nástroje nebo vnitroskupinové způsobilé závazky
na nástroje kmenového kapitálu tier 1, určí alespoň, které odepisovatelné kapitálové nástroje
nebo vnitroskupinové způsobilé závazky se konvertují, v jakém rozsahu, jakým konverzním
poměrem a na které nástroje kmenového kapitálu tier 1.
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odepisovatelné kapitálové nástroje a vnitroskupinové způsobilé závazky se ve výrokové
části opatření obecné povahy uvedeného v odstavci 1 určí alespoň obecným způsobem
pomocí znaků charakterizujících jednotlivé skupiny položek nebo, nástrojů nebo závazků.
CELEX: 32019L0879

§ 71
Změny v kvalifikované účasti
(1) Česká národní banka rozhodne o udělení souhlasu vyžadovaného podle jiného
právního předpisu6) k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na povinné osobě nebo
k tomu, aby se osoba, jejíž pohledávky nebo nástroje účasti odpovídají odepisovatelným
kapitálovým nástrojům nebo vnitroskupinovým způsobilým závazkům, které byly nebo
mají být odepsány nebo konvertovány, stala osobou ovládající povinnou osobu, bez
zbytečného odkladu poté, co se dozví o rozsahu odpisu nebo konverze a o osobách, jejichž
pohledávky nebo kapitálové nástroje účasti odpovídají odepisovatelným kapitálovým
nástrojům nebo odepisovatelným nebo vnitroskupinovým způsobilým závazkům, které byly
nebo mají být odepsány nebo konvertovány.
(2) Řízení o udělení souhlasu podle odstavce 1 se zahajuje z moci úřední.
(3) Odpis nebo konverze nabývají účinku bez ohledu na rozhodnutí České národní
banky podle odstavce 1.
(4) Ustanovení § 99 odst. 2 až 4 5 se použijí obdobně.
CELEX: 32014L0059

HLAVA IV
ÚČINKY ODPISU NEBO KONVERZE ODEPISOVATELNÝCH KAPITÁLOVÝCH
NÁSTROJŮ A VNITROSKUPINOVÝCH ZPŮSOBILÝCH ZÁVAZKŮ
CELEX: 32019L0879

§ 72
Snížení jmenovité hodnoty
(1) Odpisem nebo konverzí odepisovatelného kapitálového nástroje
vnitroskupinového způsobilého závazku dochází v rozsahu odpisu nebo konverze k

nebo

a) trvalému snížení jmenovité hodnoty odepsaného nebo konvertovaného nástroje nebo
závazku a
b) zániku pohledávky, která vlastníku odepsaného nebo konvertovaného nástroje nebo
závazku vyplývá z vlastnictví tohoto nástroje, s výjimkou výnosu vztahujícího se k období
před provedením odpisu nebo konverze.
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závazku na nulu dochází k zániku cenných papírů, které představují odepsaný nebo
konvertovaný nástroj nebo závazek.
CELEX: 32014L0059

§ 73
Nabytí vlastnického práva
(1) Konverzí odepisovatelného kapitálového nástroje nebo vnitroskupinového
způsobilého závazku se vlastník tohoto nástroje stává v rozsahu konverze a v určeném
konverzním poměru vlastníkem podílu v obchodní korporaci, na jejíž nástroj nebo
vnitroskupinový způsobilý závazek kmenového kapitálu tier 1 byl odepisovatelný
kapitálový nástroj konvertován.
(2) Je-li podíl podle odstavce 1 představován cenným papírem, uloží Česká národní
banka povinné osobě, aby v potřebném rozsahu vydala cenné papíry a aby je odevzdala jejich
vlastníkům.
(3) Uloží-li Česká národní banka povinné osobě vydat cenné papíry, jejichž vydání
nepřipouští zakladatelské právní jednání povinné osoby, rozhodne zároveň v potřebném
rozsahu o změně zakladatelského právního jednání povinné osoby. Změna zakladatelského
právního jednání nabývá účinnosti vykonatelností rozhodnutí České národní banky.
CELEX: 32014L0059

§ 74
Další oprávnění České národní banky
Při
odpisu
nebo
konverzi
odepisovatelných
kapitálových
a vnitroskupinových způsobilých závazků může Česká národní banka uložit

nástrojů

a) osobě vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo jiný seznam, v nichž jsou tyto nástroje
uvedeny, provedení nebo změnu zápisu v evidenci nebo jiném seznamu, v nichž jsou tyto
nástroje uvedeny,
b) organizátorovi regulovaného trhu nebo obchodníkovi s cennými papíry vyřazení nástroje
vydaného povinnou osobou z obchodování na trhu s investičními nástroji, přijetí nově
vydaného nástroje vydaného povinnou osobou k obchodování na trhu s investičními nástroji
nebo znovupřijetí nástroje, který byl předmětem odpisu, k obchodování na trhu s investičními
nástroji bez nutnosti znovu uveřejnit prospekt podle zákona upravujícího podnikání na
kapitálovém trhu, nebo
c) povinné osobě, aby zajistila stažení cenných papírů, které představují odepsaný nebo
konvertovaný nástroj, z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty
nebo zničení.
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UZNÁNÍ VLASTNÍKEM
§ 74a
Zajištění uznání odpisu a konverze
(1) Povinná osoba zajistí, aby smluvní dokumentace odepisovatelného kapitálového
nástroje obsahovala uznání skutečnosti, že Česká národní banka má pravomoc odepsat nebo
konvertovat tyto nástroje, a uvedení souhlasu vlastníka odepisovatelných kapitálových
nástrojů se závazností odpisu nebo konverze těchto odepisovatelných kapitálových nástrojů.
(2) Česká národní banka může požadovat, aby jí povinná osoba předložila právní
posouzení vymahatelnosti uznání podle odstavce 1.
(3) Nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 1 nemá vliv na pravomoc České národní
banky odepsat nebo konvertovat odepisovatelné kapitálové nástroje.
§ 74b
Výjimky
(1) Povinnost podle § 74a se nevztahuje ke smluvní dokumentaci odepisovatelného
kapitálového nástroje, který se řídí právem členského státu.
(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.
(2)(3) Umožňuje-li právo státu, který není členským státem, nebo mezinárodní
smlouva, aby Česká národní banka odepsala nebo konvertovala odepisovatelné kapitálové
nástroje, na které se vztahuje povinnost podle § 74a, a uznává-li toto právo účinky tohoto
odpisu nebo této konverze, může Česká národní banka opatřením obecné povahy určit, že
u takových kapitálových nástrojů, pokud se řídí právem tohoto státu, není třeba splnění
povinnosti podle § 74a.
CELEX: 32019L0879

- 61 ČÁST ŠESTÁ
ŘEŠENÍ KRIZE POVINNÝCH OSOB
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 75
Účel řešení krize
(1) Účelem řešení krize je
a) zajistit pokračování zásadních činností,
b) zabránit a předcházet ohrožení nebo narušení finanční stability významným nepříznivým
důsledkům pro finanční systém zejména omezením zamezením šíření krize, včetně jejího
šíření na tržní infrastrukturu, a zachováním tržní disciplíny,
c) minimalizovat objem veřejné podpory, která by mohla být zapotřebí pro řešení krize
spoléhání na mimořádnou veřejnou podporu, a tímto tím chránit veřejné prostředky, nebo
d) chránit prostředky osob, na které se vztahuje pojištění pohledávek z vkladů nebo obdobné
právo na náhradu podle jiných právních předpisů a chránit majetek klientů a zákazníků, který
je v držení povinných osob.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, jsou jednotlivé účely stejně důležité a Česká
národní banka je vzájemně vyvažuje vzhledem k povaze a okolnostem nastalé situace.
CELEX: 32014L0059

§ 76
Zásady řešení krize
Uplatňování opatření k řešení krize spočívá zejména na zásadách, že
a) Česká národní banka není povinna uplatnit opatření k řešení krize, nelze-li předpokládat, že
by řešení selhání povinné osoby bez použití těchto opatření a následná likvidace nebo postup
podle insolvenčního zákona měly výrazně nepříznivé dopady na finanční systém České
republiky, popřípadě jiného členského státu nebo Evropské unie jako celku,
b) Česká národní banka uplatní opatření k řešení krize vhodná k dosažení účelu řešení krize se
zřetelem k povaze a okolnostem daného případu; zároveň usiluje o minimalizaci újmy
a nákladů spojených s uplatněním opatření k řešení krize a bere v úvahu dopad řešení krize na
řádné fungování finančního trhu,
c) Česká národní banka při výběru a uplatnění opatření k řešení krize přihlédne k povaze
činnosti povinné osoby nebo pobočky instituce z jiného než členského státu, jejímž
prostřednictvím vykonává instituce činnost na území České republiky, její vlastnické
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s jinými účastníky finančního systému, členství v institucionálním systému ochrany nebo
jiném obdobném systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
a k investičním nebo jiným službám13) hlavním investičním službám poskytovaným touto
osobou nebo pobočkou,
d) vlastníci nástrojů účasti na povinné osobě nesou při uplatnění opatření k řešení krize ztrátu
jako první; s věřiteli povinné osoby, kteří mají podle insolvenčního zákona zásadně stejné
nebo obdobné postavení, se zachází za rovných podmínek a nesou ztrátu následně po
vlastnících nástrojů účasti na základě pořadí svých pohledávek podle insolvenčního zákona,
není-li tímto zákonem stanoveno jinak; ustanovení písmene g) tím není dotčeno,
e) věřitelé a vlastníci nástrojů účasti jsou uspokojeni alespoň v takové míře, v jaké by byli
uspokojeni v řízení podle insolvenčního zákona,
f) členové vedoucích orgánů a osoby ve vrcholném vedení povinné osoby se vymění, není-li
jejich setrvání nezbytné pro dosažení účelu řešení krize,
g) pojištěné pohledávky z vkladů do výše náhrady z Fondu pojištění vkladů podle jiného
právního předpisu14) (dále jen „krytá pohledávka z vkladu“) požívají plné ochrany,
h) je-li instituce členem evropské finanční skupiny, Česká národní banka rovněž přihlíží
k omezení dopadu opatření k řešení krize na členy skupiny, na skupinu jako celek a na
finanční stabilitu Evropské unie a členských států, zejména těch, ve kterých skupina působí,
i) řešení krize probíhá v souladu s právními předpisy4) a akty5) Evropské unie pro oblast
veřejné podpory,
j) je-li to vzhledem k okolnostem vhodné, a lze-li to s ohledem na časové možnosti rozumně
požadovat, Česká národní banka informuje zástupce zaměstnanců povinné osoby o opatřeních
k řešení krize a konzultuje s nimi jejich uplatnění; přitom dbá, aby řešení krize probíhalo
v souladu s právními předpisy upravujícími zastoupení zaměstnanců povinné osoby v jejích
vedoucích orgánech.
CELEX: 32014L0059

____________________
13)

Čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne
15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61EU.
Podmínky pro řešení krize
§ 77
Vedoucí orgány povinné osoby nebo jejich členové jsou povinni oznámit České
národní bance bez zbytečného odkladu skutečnosti, které nasvědčují tomu, že povinná osoba
selhává.
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pokud

(1) Česká národní banka uplatní opatření k řešení krize ve vztahu k povinné osobě,

a) zjistí, že povinná osoba selhává,
b) s přihlédnutím ke všem okolnostem nelze důvodně předpokládat, že by jiné opatření než
opatření k řešení krize odvrátilo 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 její selhání, a
c) řešení krize je ve veřejném zájmu.
(2) Uložení nebo provedení opatření včasného zásahu podle § 37 není podmínkou
uplatnění opatření k řešení krize.
(3) Závazným podkladem pro uplatnění opatření k řešení krize je ocenění nebo
předběžný odhad podle § 52 odst. 1.
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§ 79
zrušen
§ 80
Veřejný zájem
Pro účely tohoto zákona je řešení krize ve veřejném zájmu, je-li uplatnění opatření
k řešení krize nezbytné a přiměřené k dosažení jednoho nebo více účelů řešení krize
a případná likvidace povinné osoby nebo řešení jejího úpadku v insolvenčním řízení by
nevedly k dosažení uvedených účelů řešení krize v téže míře.
§ 81
Dodatečné podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize některých povinných osob
(1) Opatření k řešení krize ve vztahu k povinné osobě podle § 3 písm. b) lze uplatnit
pouze v případě, jsou-li podmínky podle § 78 odst. 1 písm. a) až c) splněny i ve vztahu
k osobě, která podléhá dohledu na konsolidovaném základě a současně osobu podle § 3
písm. b) ovládá.
(2) Opatření k řešení krize ve vztahu k povinné osobě podle § 3 písm. c) lze uplatnit,
jsou-li podmínky podle § 78 odst. 1 písm. a) až c) splněny i ve vztahu k instituci, kterou osoba
podle § 3 písm. c) ovládá. Má-li instituce ovládaná osobou podle § 3 písm. c) sídlo na území
jiného než členského státu, opatření k řešení krize ve vztahu k osobě podle § 3 písm. c) lze
uplatnit, vydá-li osvědčení o splnění podmínek pro řešení krize institucí podle obdobného
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členského státu.
(3) Takové opatření lze uplatnit i v případě, pokud ve vztahu k osobě podle § 3 písm.
c) nejsou splněny podmínky podle § 78 odst. 1 písm. a) a b), je-li to ve veřejném zájmu.
(4)(2) Opatření k řešení krize ve vztahu k povinné osobě podle § 3 písm. c), která je
osobou podléhající řešení krize, lze uplatnit i v případě, kdy podmínky podle § 78 odst. 1
písm. a) až c) nejsou splněny ve vztahu k této osobě, ale
a) podmínky podle § 78 odst. 1 písm. a) až c) jsou splněny ve vztahu k instituci, která není
osobou podléhající řešení krize a kterou osoba podle § 3 písm. c) ovládá,
b) uplatnění opatření k řešení krize ve vztahu k povinné osobě podle § 3 písm. c) je nezbytné
pro řešení selhání ovládané instituce nebo pro řešení krize skupiny, skupiny podléhající
řešení krize a
c) případné selhání ovládané instituce by ohrozilo jinou instituci nebo skupinu podléhající
řešení krize jako celek.
(5) Pro účely posouzení, zda jsou podmínky podle § 78 odst. 1 písm. a) až c) splněny,
lze na základě dohody mezi orgánem příslušným k řešení krize osoby podle § 3 písm. c)
a orgánem příslušným k řešení krize ovládané instituce nebrat ohled na jakékoli
vnitroskupinové převody kapitálu nebo ztrát včetně provedení odpisu nebo konverze.
(6) Je-li instituce přímo nebo nepřímo ovládaná současně smíšenou holdingovou
osobou a finanční holdingovou osobou a zároveň je tato finanční holdingová osoba ovládaná
touto smíšenou holdingovou osobou, opatření k řešení krize se uplatní ve vztahu k finanční
holdingové osobě, nikoliv ve vztahu ke smíšené holdingové osobě.
(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.
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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,
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soukromého sektoru v přiměřené lhůtě odvrátilo její selhání,
c) pozastavení povinnosti plnění je nutné k zabránění dalšímu zhoršení finanční situace
povinné osoby a
d) pozastavení povinnosti plnění je nezbytné k určení, zda je řešení krize ve veřejném
zájmu, ke zvolení vhodných opatření k řešení krize nebo k zajištění jejich účinného
uplatnění.
(2) Podmínky pozastavení jsou součástí výrokové části rozhodnutí nebo opatření
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.
vůči

(5) Pozastavení povinnosti podle odstavce 1 se nevztahuje na plnění povinnosti

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.
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§ 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.
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§ 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.
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OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ KRIZE
Díl 1
Některé pravomoci České národní banky
§ 82
Česká národní banka může
a) odvolat nebo nahradit členy vedoucích orgánů a osoby ve vrcholném vedení povinné osoby
a stanovit podmínky výkonu jejich funkce nebo pracovní pozice,
b) stanovit, že ke svolání valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu nebo platnosti
některých nebo všech usnesení valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu je třeba
souhlasu České národní banky,
c) zakázat povinné osobě nakládání s majetkem v rozsahu a na dobu nezbytně nutnou,
d) požadovat po povinné osobě nebo její ovládající osobě vydání nových nástrojů
zahrnovaných do kapitálu, včetně prioritních akcií a podřízených nebo vyměnitelných
dluhopisů nebo obdobných dluhových nástrojů,
e) požádat soud o přerušení řízení, ve kterém je povinná osoba účastníkem, nebo o přerušení
trestního stíhání, které je vedeno proti právnické osobě, a navrhnout dobu přerušení řízení.
§ 82a
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.
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§ 83
(1) Česká národní banka může pozastavit povinnost plnění povinné osoby ze smlouvy
od okamžiku zveřejnění tohoto pozastavení postupem podle § 222 a 223 do konce pracovního
dne nejblíže následujícího po dni zveřejnění, přičemž podmínky pozastavení jsou součástí
výrokové části rozhodnutí nebo opatření obecné povahy. Povinnosti plnění protistrany z této
smlouvy se současně pozastaví na stejnou dobu.
(2) Nastane-li povinnost plnění z této smlouvy během doby, na kterou bylo
pozastaveno podle odstavce 1, platí, že nastala ihned po jejím uplynutí.
(3) Pozastavení povinnosti podle odstavce 1 se nevztahuje na plnění povinnosti vůči
a) pojištěné pohledávky z vkladů,
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b)a) dluhy vůči platebním systémům s neodvolatelností zúčtování, zahraničním platebním
systémům s neodvolatelností zúčtování, vypořádacím systémům s neodvolatelností
vypořádání, zahraničním vypořádacím systémům s neodvolatelností vypořádání
a provozovatelům těchto systémů, ústředním protistranám a ústředním bankám,
c) dluhy, na které se vztahuje případný nárok na vyplácení náhrad plynoucí z neschopnosti
obchodníka s cennými papíry splnit své závazky podle zákona upravujícího podnikání na
kapitálovém trhu.
b) ústředním protistranám, které získaly povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, a ústředním protistranám uznaným
Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle čl. 25 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a
c) ústředním bankám.
(4) Rozsah pozastavení podle odstavce 1 lze určit ve vztahu k individuálně určené
povinnosti ve smlouvě nebo smlouvách, ve vztahu ke skupině druhově určených
povinností nebo smluv nebo ve vztahu ke všem povinnostem nebo smlouvám dotčené
povinné osoby. Česká národní banka posoudí vhodnost rozšíření pozastavení podle
odstavce 1 na pojištěné pohledávky z vkladů, zejména na kryté pohledávky z vkladů
fyzických osob a velmi malých, malých a středních podniků.
(5) Byla-li vůči povinné osobě uplatněna pravomoc podle § 81a, nevykoná Česká
národní banka ve vztahu k povinné osobě pravomoc podle odstavce 1.
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§ 84
(1) Česká národní banka může pozastavit výkon práva věřitelů povinné osoby na
uspokojení ze zajištění poskytnutého povinnou osobou, a to od okamžiku zveřejnění tohoto
pozastavení podle § 222 a 223 do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni
zveřejnění, přičemž podmínky pozastavení jsou součástí výrokové části rozhodnutí nebo
opatření obecné povahy.
(2) Pozastavení výkonu práva podle odstavce 1 se nevztahuje na zajištění poskytnuté
povinnou osobou v podobě marže nebo zástavy, pokud je poskytnuto platebním systémům
s neodvolatelností zúčtování, zahraničním platebním systémům s neodvolatelností zúčtování,
vypořádacím systémům s neodvolatelností vypořádání, zahraničním vypořádacím systémům
s neodvolatelností vypořádání a provozovatelům těchto systémů, ústředním protistranám,
které získaly povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/2012, ústředním protistranám uznaným Evropským orgánem pro cenné
papíry a trhy podle čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012
a ústředním bankám.
(3) Česká národní banka musí výkon práva podle odstavce 1 pozastavit jednotně vůči
těm členům skupiny, vůči nimž přijímá opatření k řešení krize, uplatní-li se ochrana
platebních a vypořádacích systémů podle § 172.
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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.
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§ 85
(1) Česká národní banka může 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 právním předpisem a váže se
ke smluvně nebo jinak určené právní skutečnosti (dále jen „právo na ukončení závazku“) na
ukončení závazku, a pokud trvá plnění povinností, které tvoří podstatu a účel této smlouvy,
včetně platebních povinností a poskytování zajištění, od okamžiku zveřejnění tohoto
pozastavení podle § 222 a 223 do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni
zveřejnění, přičemž podmínky pozastavení jsou součástí výrokové části rozhodnutí nebo
opatření obecné povahy.
(2) Česká národní banka může pozastavit výkon práva na ukončení závazku
s ovládanou osobou povinné osoby od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o tomto pozastavení
podle § 222 do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni zveřejnění ve státu, ve
kterém má sídlo ovládaná osoba, přičemž podmínky pozastavení jsou součástí výrokové části,
rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, pokud
a) dluhy vyplývající ze smlouvy jsou zajištěny nebo utvrzeny povinnou osobou,
b) smluvní podmínky práva na ukončení závazku se vztahují výlučně k finanční situaci nebo
platební neschopnosti povinné osoby, a
c) v případě, že může být nebo bylo rozhodnuto o přechodu nástrojů účasti na povinné osobě
nebo jejího majetku a dluhů podle § 96 odst. 1 písm. a) a b), § 102 odst. 1 písm. a) a b) nebo
§ 113 odst. 1 písm. a) a b), a
1. veškerý majetek a dluhy osoby ovládané povinnou osobou přešly a byly nabyty nebo
vzhledem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat jejich přechod a nabytí, nebo
2. je ze strany České národní banky zajištěna náležitá ochrana tohoto majetku a dluhů jiným
způsobem.
odst. 2

(3) Jestliže po skončení lhůty podle odstavce 1 nebo 2 a při současném uplatnění § 169

a) povinná osoba je i nadále smluvní stranou a Česká národní banka neodepsala nebo
nekonvertovala odepisovatelné závazky z této smlouvy v souladu s § 120 odst. 1 písm. a), je
protistrana oprávněna vykonat právo na ukončení závazku v souladu s podmínkami této
smlouvy, nebo
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oprávněna vykonat právo na ukončení závazku v souladu s podmínkami této smlouvy pouze
v případě, pokud ve vztahu k subjektu, který práva a povinnosti v důsledku přechodu nabyl,
nastane nebo trvá dohodnutá skutečnost opravňující k ukončení závazku i po jejich
postoupení.
(4) Právo na ukončení závazku lze před skončením lhůty uvedené v odstavci 1 nebo 2
vykonat, pouze pokud Česká národní banka dotčené osobě oznámí, že práva a povinnosti
z příslušné smlouvy nejsou předmětem
a) přechodu na jiný subjekt, nebo
b) odpisu nebo konverze při odpisu nebo konverzi odepisovatelných závazků podle § 120
odst. 1 písm. a).
(5) Pozastavení výkonu práva na ukončení závazku podle odstavce 1 nebo 2 se
nevztahuje na platební systémy s neodvolatelností zúčtování, zahraniční platební systémy
s neodvolatelností zúčtování, vypořádací systémy s neodvolatelností vypořádání, zahraniční
vypořádací systémy s neodvolatelností vypořádání a provozovatele těchto systémů, ústřední
protistrany, které získaly povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, ústřední protistrany uznané Evropským orgánem
pro cenné papíry a trhy podle čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 648/2012 a ústřední banky.
(6) Česká národní banka může, nad rámec oprávnění podle odstavce 1 nebo 2, uložit
povinné osobě povinnost vést podrobné záznamy o finančních smlouvách, jejichž stranou
povinná osoba je. Česká národní banka tuto povinnost uloží vždy, pokud tak stanoví přímo
použitelný předpis Evropské unie28).
(7) Česká národní banka může vyhláškou stanovit minimální rozsah, strukturu
a způsob vedení záznamů o finančních smlouvách, včetně datového formátu těchto záznamů.
CELEX: 32014L0059
CELEX: 32019L0879

§ 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
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Správa pro řešení krize
§ 86
(1) Česká národní banka může zavést správu pro řešení krize povinné osoby. Správu
pro řešení krize lze vykonávat přímou správou povinné osoby podle § 92 nebo zvláštní
správou podle § 93. Není-li v rozhodnutí o zavedení správy pro řešení krize jmenován zvláštní
správce, platí, že je vykonávána přímou správou povinné osoby. Česká národní banka
uveřejňuje rozhodnutí o zavedení správy pro řešení krize a její rozsah na svých internetových
stránkách.
(2) Ustanovení o vlivné osobě podle zákona upravujícího právní poměry obchodních
společností a družstev se ve vztahu k České národní bance nebo zvláštnímu správci při správě
pro řešení krize neuplatní.
(3) K podání opravných prostředků proti rozhodnutí o zavedení správy pro řešení krize
jsou oprávněny osoby, které byly oprávněny v obdobné věci jednat za povinnou osobu ke dni
předcházejícímu dni rozhodnutí o zavedení správy pro řešení krize. Pro tento účel jsou Česká
národní banka nebo zvláštní správce povinni na žádost oprávněných osob poskytnout těmto
osobám v nezbytném rozsahu kopie z dokumentace povinné osoby a umožnit těmto osobám
pořizovat si z ní opisy a výpisy.
(4) Ustanovení o neplatnosti usnesení valné hromady podle zákona upravujícího
právní poměry obchodních společností a družstev se v rámci správy pro řešení krize
neuplatní.
§ 87
Dochází-li výkonem správy pro řešení krize k naplnění podstaty jiného opatření
k řešení krize, použijí se ustanovení tohoto zákona o ocenění a předběžném odhadu a § 56
obdobně. Dochází-li výkonem správy pro řešení krize k naplnění podstaty přechodu činnosti
na soukromého nabyvatele, použije se § 97 obdobně. Dochází-li výkonem správy pro řešení
krize k naplnění podstaty veřejné kapitálové podpory, použije se § 159 obdobně. Tím není
dotčen § 92 odst. 1 a § 93 odst. 1 a 2. Výkon správy pro řešení krize se pro účely
odpovědnosti za škodu podle zákona upravujícího odpovědnost státu za škodu způsobenou
nesprávným úředním postupem považuje za úřední postup.
§ 88
Osoby podílející se na výkonu správy pro řešení krize musí mít dostatečnou
kvalifikaci, schopnosti a znalosti pro výkon svěřených úkolů. Osoby se zvláštním vztahem
k povinné osobě podle právních předpisů upravujících činnost povinné osoby6) a osoby,
u kterých hrozí střet zájmů, se nesmí podílet na výkonu správy pro řešení krize.
§ 89
(1) Správa pro řešení krize se zapisuje do obchodního rejstříku a rozhodnutí
o zavedení správy pro řešení krize se ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku.
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(2) Do obchodního rejstříku se zapisuje
a) den zavedení správy pro řešení krize,
b) jméno, adresa sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa
pobytu, dočasného správce spolu s uvedením způsobu, jakým instituci zastupuje, den vzniku
a zániku výkonu funkce a
c) den ukončení správy pro řešení krize.
§ 90
Povinná osoba uveřejňuje rozhodnutí o zavedení správy pro řešení krize a její rozsah
na svých internetových stránkách.
§ 91
Hodlá-li Česká národní banka zavést správu pro řešení krize povinné osoby, která je
členem skupiny, o zavedení správy pro řešení krize rozhodne po konzultaci s orgány
příslušnými k řešení krize v členských státech, ve kterých mají sídlo členové skupiny, a to
s ohledem na případnou potřebu zavést společnou správu pro řešení krize více členů skupiny.
Oddíl 1
Přímá správa
§ 92
(1) Zavedením přímé správy se pozastavuje výkon oprávnění vedoucích orgánů
a nejvyššího orgánu povinné osoby. Působnost, která by jinak náležela těmto orgánům,
vykonává Česká národní banka. Při výkonu přímé správy Česká národní banka není vázána
povinnostmi vedoucích orgánů vyplývajícími ze společenské smlouvy, stanov, zakladatelské
listiny nebo jiného dokumentu s obdobným významem (dále jen „zakladatelské právní
jednání“) a z jiných právních předpisů, jsou-li v rozporu s účelem řešení krize.
(2) Česká národní banka může pověřit jednu nebo více osob oprávněných k výkonu
působnosti podle odstavce 1. Taková osoba musí být zaměstnancem České národní banky
a při jednání se prokazuje pověřením České národní banky.
(3) Přímá správa končí dnem uvedeným v rozhodnutí České národní banky o ukončení
přímé správy.
(4) Účelně vynaložené náklady spojené s výkonem přímé správy jsou placeny
z majetku povinné osoby, u které je zavedena přímá správa.
(5) Nepostačuje-li majetek povinné osoby, u které je zavedena přímá správa, na
úhradu nákladů podle odstavce 4, platí náklady v rozsahu, ve kterém nepostačuje majetek
povinné osoby, stát.
CELEX: 32014L0059
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Oddíl 2
Zvláštní správa
§ 93
(1) Jmenováním zvláštního správce se pozastavuje výkon oprávnění vedoucích orgánů
a nejvyššího orgánu povinné osoby. Působnost, která by jinak náležela těmto orgánům,
vykonává zvláštní správce. Při výkonu zvláštní správy není zvláštní správce vázán
povinnostmi vedoucích orgánů vyplývajícími ze zakladatelského právního jednání. Zvláštní
správce je povinen provést veškerá opatření, která jsou v souladu s účelem řešení krize,
a která mohou zahrnovat navýšení kapitálu, změnu vlastnické struktury nebo převzetí
jinou institucí. Při provádění těchto opatření není vázán povinnostmi vedoucích orgánů
vyplývajícími ze zakladatelského právního jednání nebo z jiných právních předpisů,
jsou-li v rozporu s účelem řešení krize.
(2) Česká národní banka může rozhodnutím stanovit výčet těch jednání a povinností,
ke kterým je zvláštní správce oprávněn pouze s předchozím souhlasem České národní banky.
(3) Česká národní banka může rozhodnutím kdykoliv změnit rozsah oprávnění podle
odstavce 1 nebo 2.
CELEX: 32014L0059

§ 94
(1) Zvláštní správce je povinen jednat v souladu s rozhodnutím o zavedení zvláštní
správy, o opatřeních k řešení krize a v souladu s pokyny České národní banky. Veškeré
informace vztahující se k finančnímu a ekonomickému stavu povinné osoby, které má
k dispozici, je povinen na vyžádání sdělit České národní bance. Zvláštní správce je dále
povinen vypracovat zprávu o finanční a ekonomické situaci povinné osoby ke dni jmenování
a ke dni zániku své funkce.
(2) Zvláštním správcem může být jmenována osoba zapsaná ve zvláštní části seznamu
insolvenčních správců. Zvláštním správcem může být jmenována rovněž jiná vhodná osoba,
která má dostatečné předpoklady pro výkon této funkce a která se svým jmenováním souhlasí.
Při jmenování zvláštního správce ze zvláštní části seznamu insolvenčních správců se
postupuje podle insolvenčního zákona.
(3) Zaměstnanci povinné osoby a osoby, kteří byli členy vedoucího orgánu povinné
osoby ke dni rozhodnutí o zavedení správy pro řešení krize, nebo kdykoliv v období 2 let
předcházejících tomuto dni, jsou povinni na vyžádání poskytnout zvláštnímu správci
součinnost.
§ 95
(1) Výkon funkce zvláštního správce zaniká
a) odvoláním zvláštního správce,
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c) uplynutím 24 hodin od okamžiku doručení písemného rozhodnutí zvláštního správce
o vzdání se funkce České národní bance, nebo
d) úmrtím zvláštního správce.
(2) Česká národní banka odvolá zvláštního správce, zejména jestliže závažným
způsobem nebo opakovaně porušil svou povinnost nebo přestal splňovat předpoklady pro
výkon této funkce. V takovém případě bez zbytečného odkladu jmenuje nového zvláštního
správce. Obdobně postupuje i v případech v odstavci 1 písm. c) a d).
(3) Zvláštní správa končí dnem uvedeným v rozhodnutí České národní banky
o ukončení zvláštní správy, nejpozději však 12 měsíců od jejího zavedení.
(4) Zvláštní správu lze rozhodnutím prodloužit nejvýše o 12 měsíců, a to i opakovaně.
(5) Účelně vynaložené náklady spojené s výkonem zvláštní správy, včetně odměny
zvláštního správce, jsou placeny z majetku povinné osoby, u které je zavedena zvláštní
správa. Zvláštní správce může žádat o poskytnutí přiměřené zálohy.
(6) Nepostačuje-li majetek povinné osoby, u které je zavedena zvláštní správa, na
úhradu podle odstavce 5, platí náklady v rozsahu, ve kterém nepostačuje majetek povinné
osoby, stát.
(7) Výši odměny zvláštního správce a její splatnost stanoví Česká národní banka
s přihlédnutím k rozsahu činnosti zvláštního správce.
Díl 3
Přechod činnosti na soukromého nabyvatele
§ 96
(1) Česká národní banka může rozhodnout o tom, že na nabyvatele, který není osobou
podle § 102 odst. 2 nebo § 113 odst. 3, přechází
a) nástroj účasti na povinné osobě, nebo
b) majetek nebo dluhy povinné osoby nebo jejich část.
(2) Česká národní banka může rozhodnout o přechodu činnosti na soukromého
nabyvatele i opakovaně.
(3) Česká národní banka může rozhodnout o zpětném přechodu nástroje účasti na
povinné osobě na původní vlastníky a o zpětném přechodu majetku nebo dluhů povinné osoby
na povinnou osobu pouze se souhlasem nabyvatele podle odstavce 1, přičemž povinné osoby
a původní vlastníci jsou povinni tento majetek nebo dluhy převzít.
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nabyvatele. Česká národní banka může nabyvateli za tím účelem poskytnout ocenění nebo
předběžný odhad podle § 52.
(5) Souhlasu vlastníků nástrojů účasti na povinné osobě ani dalších osob, jejichž práva
byla rozhodnutím o přechodu činnosti na soukromého nabyvatele nebo rozhodnutím
o zpětném přechodu dotčena, není třeba; k dalším požadavkům zákonů upravujících přechody
majetkových účastí, majetku a dluhů se nepřihlíží.
(6) Česká národní banka rozhodne o přechodu činnosti na soukromého nabyvatele za
podmínek odpovídajících přiměřeně tržním podmínkám předmětu přechodu stanovených
v souladu s § 52 odst. 1 a okolnostem přechodu. Nestanoví-li Česká národní banka jinak,
poskytuje nabyvatel náhradu v případě přechodu podle odstavce 1 písm. a) ve prospěch
vlastníků nástrojů účasti na povinné osobě, v případě přechodu podle odstavce 1 písm. b) ve
prospěch povinné osoby. Česká národní banka stanoví v rámci rozhodnutí o přechodu výši
náhrady s přihlédnutím k ocenění nebo předběžnému odhadu podle § 52 a uloží nabyvateli,
aby náhradu uhradil ve lhůtě, která nesmí být delší než 1 rok od vykonatelnosti rozhodnutí.
(7) V případě vad předmětu přechodu, které vyjdou najevo dodatečně a které
nabyvatel nemohl rozumně předpokládat, je povinná osoba nebo původní vlastník nástroje
účasti povinen vrátit nabyvateli část náhrady ve výši podle § 57 odst. 6. K zajištění tohoto
závazku může Česká národní banka uložit Garančnímu systému vydat záruku podle § 212
odst. 1 písm. a).
§ 97
(1) Při přechodu činnosti na soukromého nabyvatele je Česká národní banka povinna
a) nabídnout předmět přechodu širšímu okruhu potenciálních zájemců,
b) dodržet zásady transparentnosti a zákazu zkreslení údajů týkajících se předmětu přechodu,
s přihlédnutím k okolnostem a možnému dopadu na finanční stabilitu,
c) zavést postupy pro zamezení vzniku možného střetu veřejného zájmu se zájmy osobními
tak, aby osoby pověřené výkonem pravomocí k řešení krize nebyly k předmětu přechodu
činnosti nebo ke členům vedoucích orgánů a osobám ve vrcholném vedení povinné osoby ve
vztahu, který vzbuzuje důvodné pochybnosti o řádném výkonu svěřených pravomocí,
d) dodržet zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace zájemců a zajistit, aby nebyla
poskytnuta některému zájemci nebo zájemcům nepřiměřená výhoda,
e) postupovat bez zbytečných průtahů,
f) usilovat o provedení přechodu činnosti za nejvyšší možnou náhradu.
(2) Vyžaduje-li postup při veřejné nabídce předmětu přechodu činnosti na soukromého
nabyvatele zveřejnění vnitřních informací podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 596/201430), je možné odložení zveřejnění podle čl. 17
odst. 4 nebo odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 596/201430).
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odstavce 1 vedlo ke zmaření účelu řešení krize, a to zejména tím, že by v důsledku selhání
povinné osoby došlo k narušení nebo ohrožení finanční stability a zároveň by postup podle
odstavce 1 nezajistil náležitou ochranu finanční stability, lze se od postupu podle odstavce 1
odchýlit.
____________________
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.
30)

§ 98
(1) Nemá-li nabyvatel podle § 96 odst. 1 potřebné povolení k činnosti nebo jiné
oprávnění udělované Českou národní bankou, předloží České národní bance odpovídající
žádost.
(2) Rozhodnutí o přechodu činnosti podle § 96 odst. 1 písm. b) je vykonatelné nejdříve
dnem vykonatelnosti rozhodnutí o udělení povolení k činnosti nebo jiného oprávnění
nabyvateli.
(3) Dojde-li k přechodu vlastnického práva k nástroji účasti, který je představován
listinným cenným papírem, na nabyvatele, původní vlastník předá neprodleně po nabytí
vykonatelnosti rozhodnutí o přechodu vlastnického práva tento cenný papír nabyvateli.
Povinná osoba, jejíž majetek nebo dluhy přešly na nabyvatele, je povinna nabyvateli
neprodleně po nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o přechodu činnosti § 96 odst. 1 písm. b)
předat dotčený majetek a potřebné doklady a sdělit mu vše, co je zapotřebí k provozování
nebo obhospodařování majetku nebo dluhů, které byly předmětem přechodu činnosti.
(4) Od okamžiku zveřejnění informace podle § 175 se dlužník nemůže plněním ve
prospěch původního věřitele zprostit své povinnosti odpovídající pohledávce, jež přešla na
nabyvatele. Od téhož okamžiku má přechod činnosti účinky vůči osobám, které poskytly
zajištění pohledávek, které přešly na nabyvatele, i vůči všem třetím osobám.
§ 99
(1) Vyžaduje-li nabytí předmětu přechodu podle § 96 odst. 1 písm. a) souhlas České
národní banky podle jiného právního předpisu6), nabyvatel je povinen takovou žádost
o souhlas podat.
(2) Nabylo-li rozhodnutí o přechodu podle § 96 odst. 1 písm. a) vykonatelnosti bez
předchozího souhlasu uděleného Českou národní bankou, je do doby nabytí vykonatelnosti
rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 nebo do marného uplynutí lhůty podle odstavce 3
pozastaven výkon hlasovacích práv nabyvatele a Česká národní banka může vykonávat tato
hlasovací práva na základě vlastního uvážení. Česká národní banka nenese odpovědnost za
škodu způsobenou výkonem hlasovacích práv nebo zdržením se výkonu hlasovacích práv.
Sankční ustanovení jiných právních předpisů6) za nedodržení nebo porušení povinností pro
případ nabytí nebo změny kvalifikované účasti na povinné osobě nebo ovládnutí povinné
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lhůty pro převod z nabyvatele na další osobu podle odstavce 3, nastane-li později než vydání
rozhodnutí podle odstavce 1.
(3) Nabylo-li rozhodnutí o přechodu podle § 96 odst. 1 písm. a) vykonatelnosti bez
předchozího souhlasu uděleného Českou národní bankou a Česká národní banka nevyhověla
žádosti podle odstavce 1, může s přihlédnutím k tržním podmínkám stanovit lhůtu pro převod
z nabyvatele na další osobu a nabyvatel je povinen převod ve stanovené lhůtě provést.
(4) Nesplní-li nabyvatel povinnost podle odstavce 3, může Česká národní banka uložit
správní trest nebo opatření podle jiného právního předpisu6) za nedodržení nebo porušení
povinnosti pro případ nabývání nebo zvýšení kvalifikované účasti na povinné osobě nebo
ovládnutí povinné osoby.
(5) Nabyl-li přechod podle § 96 odst. 1 písm. a) účinnosti bez předchozího souhlasu
uděleného Českou národní bankou a Česká národní banka vyhoví žádosti podle odstavce 1,
nabývá nabyvatel hlasovací práva k předmětu přechodu oznámením rozhodnutí o žádosti.
§ 100
(1) Dnem nabytí účinnosti přechodu činnosti podle § 96 odst. 1 písm. b) vstupuje
nabyvatel do právního postavení povinné osoby v rozsahu výkonu činností souvisejících
s provozováním předmětu přechodu, včetně členství v clearingovém systému, účastenství
nebo nepřímého účastenství v platebních a vypořádacích systémech, evropském regulovaném
trhu, Garančním fondu obchodníků s cennými papíry a Fondu pojištění vkladů.
(2) Členství nabyvatele v clearingovém systému, jeho účastenství nebo nepřímé
účastenství v platebních a vypořádacích systémech, na evropském regulovaném trhu nebo
v mnohostranném obchodním systému, v Garančním fondu obchodníků s cennými papíry
a Fondu pojištění vkladů nelze podmiňovat hodnocením nabyvatele ratingovou agenturou.
(3) Nesplňuje-li nabyvatel podmínky členství v clearingovém systému, účastenství
nebo nepřímého účastenství v platebních a vypořádacích systémech, na evropském
regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, v Garančním fondu
obchodníků s cennými papíry a Fondu pojištění vkladů, může Česká národní banka stanovit
lhůtu, během níž nabyvatel může být členem takových systémů, aniž by podmínky pro
členství nebo účastenství splňoval. Lhůta nesmí být delší než 24 měsíců. Česká národní banka
může na žádost nabyvatele lhůtu prodloužit.
§ 101
Vlastníci nástroje účasti na povinné osobě nebo věřitelé povinné osoby a jiné osoby,
jejichž majetek, nebo dluhy, u nichž nedošlo k přechodu podle § 96 odst. 1, pozbývají
všechna práva ve vztahu k majetku a dluhům, které byly předmětem přechodu. Tím není
dotčeno nejsou dotčeny jejich právo na přiměřenou náhradu a § 171 až 173 a § 177 podle
§ 96 odst. 6, postup podle § 171 až 173 a právo na dorovnání podle § 177.
CELEX: 32014L0059
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Přechod činnosti na překlenovací instituci
§ 102
(1) Česká národní banka může za účelem zachování zásadních činností jedné nebo
více povinných osob rozhodnout o tom, že na obchodní korporaci s majetkovou účastí státu,
jejímž účelem je nabytí, držení a převod nástroje účasti, majetku nebo dluhů podle písmene a)
nebo b) na třetí osobu, přechází
a) nástroj účasti na povinné osobě, nebo
b) majetek nebo dluhy povinné osoby nebo jejich část.
(2) Okamžikem vykonatelnosti rozhodnutí o přechodu podle odstavce 1 se zavádí
režim překlenovací instituce vůči obchodní korporaci s majetkovou účastí státu, na kterou
přešel předmět přechodu podle odstavce 1 (dále jen „překlenovací instituce“).
(3) Dojde-li k přechodu vlastnického práva k nástroji účasti, který je představován
listinným cenným papírem, na překlenovací instituci, původní vlastník předá neprodleně po
nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o přechodu vlastnického práva tento cenný papír
překlenovací instituci. Povinná osoba, jejíž majetek nebo dluhy přešly na překlenovací
instituci, je povinna překlenovací instituci neprodleně po nabytí vykonatelnosti rozhodnutí
o přechodu činnosti podle odstavce 1 písm. b) předat dotčený majetek a potřebné doklady
a sdělit překlenovací instituci vše, co je zapotřebí k provozování nebo obhospodařování
majetku nebo dluhů, které byly předmětem přechodu.
(4) Od okamžiku zveřejnění informace podle § 175 se dlužník nemůže plněním ve
prospěch původního věřitele zprostit své povinnosti odpovídající pohledávce, jež přešla na
překlenovací instituci. Od téhož okamžiku má přechod činnosti účinky vůči osobám, které
poskytly zajištění pohledávek, které přešly na překlenovací instituci, i vůči všem třetím
osobám.
§ 103
(1) Zavedením režimu překlenovací instituce
a) vykonává funkci nejvyššího orgánu překlenovací instituce Česká republika (dále také jen
„stát“), postupuje při tom v souladu s § 75, přičemž jménem státu jedná Ministerstvo financí,
b) podléhá změna společenské smlouvy překlenovací instituce souhlasu České národní banky,
c) Česká národní banka schvaluje na návrh Ministerstva financí výměnu členů vedoucího
orgánu překlenovací instituce, výši jejich odměn a rozsah jejich pravomocí a
d) Česká národní banka schvaluje na návrh vedoucího orgánu překlenovací instituce strategii
a rizikový profil překlenovací instituce.
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s Českou národní bankou.
(3) Zavedením režimu překlenovací instituce mají společníci právo na podíl na zisku,
právo na podíl na likvidačním zůstatku a právo požadovat informace, jejichž poskytnutí
neohrozí naplnění účelu řešení krize podle § 75. Ustanovení o dalších právech společníků
podle občanského zákoníku a zákona upravujícího právní poměry obchodních společností
a družstev se pro účely režimu překlenovací instituce neuplatní. Tímto není dotčen odstavec 1
písm. a).
(4) Bezprostředně po přechodu podle § 102 odst. 1 písm. b) nesmí výše dluhů, které na
překlenovací instituci přešly, převyšovat hodnotu jejího majetku.
(5) V případě přechodu podle § 102 odst. 1 písm. a) poskytne překlenovací instituce
náhradu ve prospěch původních vlastníků nástrojů účasti na povinné osobě, v případě
přechodu podle § 102 odst. 1 písm. b), poskytne překlenovací instituce náhradu ve prospěch
povinné osoby. Česká národní banka stanoví v rámci rozhodnutí o přechodu výši náhrady
s přihlédnutím k ocenění nebo předběžnému odhadu podle § 52 a uloží překlenovací instituci,
aby náhradu uhradila ve lhůtě, která nesmí být delší než 1 rok od vykonatelnosti rozhodnutí.
(6) V případě vad předmětu přechodu, které vyjdou najevo dodatečně a které
překlenovací instituce nemohla rozumně předpokládat, jsou povinná osoba nebo původní
vlastník nástroje účasti povinni vrátit překlenovací instituci část náhrady ve výši podle § 57
odst. 6. K zajištění tohoto závazku může Česká národní banka uložit Garančnímu systému
vydat záruku podle § 212 odst. 1 písm. a).
§ 104
K nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 1 je třeba
předchozího souhlasu obchodní korporace s majetkovou účastí státu, na kterou mají nástroje
účasti, majetek nebo závazky přejít. Česká národní banka může této obchodní korporaci za
tím účelem poskytnout ocenění nebo předběžný odhad podle § 52. Souhlasu vlastníků nástroje
účasti na povinné osobě ani dalších osob, jejichž práva jsou přechodem dotčena, není třeba.
§ 105
(1) Vedoucí orgán překlenovací instituce zajistí, že činnost překlenovací instituce bude
vykonávána způsobem, který neohrozí výkon zásadních činností, které byly předmětem
přechodu.
(2) Nabylo-li Je-li rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 1 vykonatelnosti
vykonatelné, může překlenovací instituce se souhlasem České národní banky převést nástroje
účasti nebo majetek nebo dluhy nebo jejich část, které na překlenovací instituci přešly, na třetí
osobu. Ustanovení tohoto zákona o postupu při přechodu činnosti na soukromého nabyvatele
podle § 96 se použijí přiměřeně.
(3) Je-li rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 1 vykonatelné, může Česká
národní banka rozhodnout o přechodu nástroje účasti nebo majetku nebo dluhů nebo
jejich části, které na překlenovací instituci přešly, na třetí osobu.
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činnosti na soukromého nabyvatele, použije přiměřeně.
(3)(5) Česká národní banka může rozhodnout o zpětném přechodu majetku nebo dluhů
z překlenovací instituce na povinnou osobu nebo jejího právního nástupce a o zpětném
přechodu nástrojů účasti na povinné osobě na původní vlastníky nebo jejich právní nástupce,
stanoví-li Česká národní banka tuto možnost v rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 1 ve
vztahu k takovému majetku, dluhům a nástrojům účasti. Současně rozhodne na základě
ocenění nebo předběžného odhadu podle § 52 o povinnosti vrátit odpovídající část dříve
přiznané náhrady nebo o povinnosti poskytnout v odpovídajícím rozsahu dodatečnou náhradu.
Souhlasu povinné osoby nebo původních vlastníků není třeba. K zajištění povinnosti vrátit
odpovídající část dříve přiznané náhrady může Česká národní banka uložit Garančnímu
systému vydat záruku podle § 212 odst. 1 písm. a).
(4)(6) Česká národní banka může rozhodnout o zpětném přechodu majetku nebo dluhů
z překlenovací instituce na povinnou osobu nebo jejího právního nástupce a o zpětném
přechodu nástrojů účasti na povinné osobě na původní vlastníky nebo jejich právní
nástupce rovněž, přešel-li rozhodnutím o přechodu podle § 102 odst. 1 nástroj účasti nebo
majetek nebo dluh, který neměl být do předmětu přechodu zahrnut, jelikož jeho druh
neodpovídá nebo jinak nesplňuje podmínky pro přechod podle § 96 až 99. Souhlasu povinné
osoby nebo původních vlastníků není třeba.
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§ 106
Je-li k výkonu činností souvisejících s provozováním předmětu přechodu podle § 102
odst. 1 písm. b) třeba povolení k činnosti nebo jiného oprávnění České národní banky, musí
překlenovací instituce splňovat podmínky pro udělení takového povolení nebo oprávnění. To
neplatí po dobu stanovenou v rozhodnutí České národní banky o udělení povolení k činnosti
nebo jiného oprávnění překlenovací instituci podle jiných právních předpisů.
§ 107
(1) Dnem nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 1 písm. b)
vstupuje překlenovací instituce do právního postavení povinné osoby v rozsahu výkonu
činností souvisejících s provozováním předmětu přechodu, včetně členství v clearingovém
systému, účastenství nebo nepřímém účastenství v platebních a vypořádacích systémech, na
evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, v Garančním
fondu obchodníků s cennými papíry a Fondu pojištění vkladů.
(2) Členství překlenovací instituce v clearingovém systému, její účastenství nebo
nepřímé účastenství v platebních a vypořádacích systémech, na evropském regulovaném trhu
nebo v mnohostranném obchodním systému, v Garančním fondu obchodníků s cennými
papíry a Fondu pojištění vkladů nelze podmiňovat hodnocením ratingovou agenturou.
(3) Nesplňuje-li překlenovací instituce podmínky členství v clearingovém systému,
účastenství nebo nepřímého účastenství v platebních a vypořádacích systémech, na
evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, v Garančním
fondu obchodníků s cennými papíry a Fondu pojištění vkladů, může Česká národní banka
stanovit lhůtu, během níž překlenovací instituce může být členem takových systémů, aniž by
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Česká národní banka může na žádost překlenovací instituce lhůtu prodloužit.
§ 108
(1) Vlastníci nástroje účasti na povinné osobě nebo věřitelé povinné osoby a jiné
osoby, jejichž majetek nebo dluhy nebyly předmětem přechodu podle § 102 odst. 1, pozbývají
majetková práva ve vztahu k majetku a dluhům, které přešly na překlenovací instituci. Tím
není dotčeno nejsou dotčeny jejich právo na přiměřenou náhradu a § 171 až 173 a § 175
podle § 103 odst. 5, postup podle § 171 až 173 a právo na dorovnání podle § 177.
(2) Překlenovací instituce nenese odpovědnost za újmu způsobenou svou činností
povinné osobě, vlastníkům nástroje účasti na povinné osobě nebo věřitelům povinné osoby.
Člen vedoucího orgánu překlenovací instituce je povinen nahradit škodu, kterou způsobil
povinné osobě, vlastníkům nástroje účasti na povinné osobě a věřitelům povinné osoby
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušením svých povinností.
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§ 109
Česká národní banka vydá rozhodnutí o ukončení režimu překlenovací instituce,
a) dojde-li k zápisu fúze nebo rozdělení překlenovací instituce do obchodního rejstříku,
b) nesplňuje-li překlenovací instituce podmínky podle § 102 odst. 1,
c) dojde-li k převodu veškerého nebo téměř veškerého majetku nebo dluhů překlenovací
instituce na třetí osobu, nebo
d) dojde-li k převodu celého majetku překlenovací instituce a plné úhradě dluhů překlenovací
instituce.
§ 110
(1) Nenastane-li žádná ze skutečností podle § 109 do 2 let od vykonatelnosti
posledního rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 1, Česká národní banka po uplynutí této
lhůty překlenovací instituci zruší s likvidací.
(2) Lhůtu podle odstavce 1 může Česká národní banka prodloužit nejdéle o 1 rok, a to
i opakovaně, je-li to
a) potřebné pro zajištění toho, aby nastala některá ze skutečností podle § 109, nebo
b) nezbytné k zajištění kontinuity zásadních činností překlenovací instituce.
(3) Česká národní banka je povinna prodloužení lhůty odůvodnit, včetně posouzení
dopadu prodloužení lhůty na tržní podmínky a s přihlédnutím k předpokládanému budoucímu
vývoji na finančním trhu.
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Došlo-li k přechodu majetku nebo dluhů několika povinných osob na překlenovací
instituci, musí být tento majetek nebo dluhy jednotlivých povinných osob vedeny účetně
odděleně tak, aby mohlo dojít k vypořádání majetku ve vztahu ke každé účetní jednotce
zvlášť.

§ 112
Vedoucí orgán překlenovací instituce, ve vztahu k transakcím, které uskutečňuje,
a Česká národní banka usilují při nabídce na odkoupení nástrojů účasti na překlenovací
instituci nebo majetku nebo dluhů překlenovací instituce o provedení převodu za tržní cenu,
přičemž jsou povinni dodržet zásady transparentnosti, zákazu zkreslení údajů týkajících se
předmětu převodu, rovného zacházení a zákazu diskriminace zájemců, s přihlédnutím
k okolnostem převodu.
Díl 5
Přechod činnosti na osobu pro správu aktiv
§ 113
(1) Česká národní banka může rozhodnout o tom, že na jednu nebo více obchodních
korporací s majetkovou účastí státu, která není osobou podle § 102 odst. 2 a jejímž účelem je
nabytí, držení a převod majetku nebo dluhů podle písmene a) nebo b) na třetí osobu, přechází
a) majetek nebo dluhy povinné osoby nebo jejich část, nebo
b) majetek nebo dluhy překlenovací instituce nebo jejich část.
(2) Přechod podle odstavce 1 lze provést pouze současně s přechodem činnosti na
soukromého nabyvatele, uplatněním režimu překlenovací instituce nebo odpisem nebo
konverzí odepisovatelných závazků.
(3) Okamžikem nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o přechodu činnosti podle odstavce
1 se zavádí režim osoby pro správu aktiv vůči obchodní korporaci s majetkovou účastí státu,
na kterou přešel předmět přechodu podle odstavce 1 (dále jen „osoba pro správu aktiv“).
(4) Povinná osoba nebo překlenovací instituce, jejíž majetek nebo dluhy přešly na
osobu pro správu aktiv, je povinna osobě pro správu aktiv neprodleně po nabytí
vykonatelnosti rozhodnutí o přechodu činnosti podle odstavce 1 písm. a) nebo b) předat
dotčený majetek a potřebné doklady a sdělit jí vše, co je zapotřebí k provozování nebo
obhospodařování majetku nebo dluhů, které byly předmětem přechodu.
(5) Od okamžiku zveřejnění informace podle § 175 se dlužník nemůže plněním ve
prospěch původního věřitele zprostit své povinnosti odpovídající pohledávce, jež přešla na
osobu pro správu aktiv. Od téhož okamžiku má přechod činnosti účinky vůči osobám, které
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osobám.
§ 114
(1) Zavedením režimu osoby pro správu aktiv
a) vykonává funkci nejvyššího orgánu osoby pro správu aktiv stát a postupuje při tom
v souladu s § 75, přičemž jménem státu jedná Ministerstvo financí,
b) podléhá změna společenské smlouvy osoby pro správu aktiv souhlasu České národní
banky,
c) Česká národní banka schvaluje na návrh Ministerstva financí výměnu členů vedoucího
orgánu osoby pro správu aktiv, výši jejich odměn a rozsah jejich pravomocí a
d) Česká národní banka schvaluje na návrh vedoucího orgánu osoby pro správu aktiv strategii
a rizikový profil osoby pro správu aktiv.
(2) Ministerstvo financí vykonává působnost podle odstavce 1 písm. a) po konzultaci
s Českou národní bankou.
(3) Zavedením režimu osoby pro správu aktiv mají společníci právo na podíl na zisku,
právo na podíl na likvidačním zůstatku a právo požadovat informace, jejichž poskytnutí
neohrozí naplnění účelu řešení krize podle § 75. Ustanovení o dalších právech společníků
podle občanského zákoníku a zákona upravujícího právní poměry obchodních společností
a družstev se pro účely režimu osoby pro správu aktiv neuplatní. Tím není dotčen odstavec 1
písm. a).
(4) V případě přechodu podle § 113 odst. 1 písm. a) poskytne osoba pro správu aktiv
náhradu ve prospěch povinné osoby, v případě přechodu podle § 113 odst. 1 písm. b),
poskytne osoba pro správu aktiv náhradu ve prospěch překlenovací instituce. Česká národní
banka stanoví v rámci rozhodnutí o přechodu výši náhrady s přihlédnutím k ocenění nebo
předběžnému odhadu podle § 52 a uloží osobě pro správu aktiv, aby náhradu uhradila ve
lhůtě, která nesmí být delší než 1 rok od vykonatelnosti rozhodnutí.
(5) V případě vad předmětu přechodu, které vyjdou najevo dodatečně a které osoba
pro správu aktiv nemohla rozumně předpokládat, jsou povinná osoba nebo překlenovací
instituce povinny vrátit osobě pro správu aktiv část náhrady ve výši podle § 57 odst. 6.
K zajištění tohoto závazku může Česká národní banka uložit Garančnímu systému vydat
záruku podle § 212 odst. 1 písm. a).
§ 115
(1) Osoba pro správu aktiv nakládá s majetkem, který na ni přešel podle § 113 odst. 1
tak, aby maximalizovala jeho hodnotu.
(2) Nabylo-li rozhodnutí o přechodu podle § 113 odst. 1 vykonatelnosti, může osoba
pro správu aktiv se souhlasem České národní banky převést majetek nebo dluhy, které na
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přechodu činnosti na soukromého nabyvatele podle § 96 se použijí přiměřeně.
§ 116
(1) O přechodu podle § 113 odst. 1 lze rozhodnout pouze
a) pokud by ve vztahu k majetku, který byl předmětem přechodu, řešení úpadku podle
insolvenčního zákona nebo likvidace podle občanského zákoníku mohlo ohrozit fungování
finančního trhu v dotčených členských státech,
b) za účelem zajištění řádné činnosti dotčené povinné osoby nebo překlenovací instituce, nebo
c) je-li tento postup nezbytný pro dosažení co nejvyššího uspokojení při postupu podle
insolvenčního zákona nebo likvidaci.
(2) Česká národní banka při postupu podle § 113 stanoví výši náhrady na základě
ocenění nebo předběžného odhadu podle § 52 a v souladu s právními předpisy a akty
Evropské unie pro oblast veřejné podpory5). Jako náhradu v případě přechodu podle § 113
odst. 1 písm. a) lze povinné osobě poskytnout i dluhopisy vydané osobou pro správu aktiv.
(3) K nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o přechodu podle § 113 odst. 1 písm. b) je
třeba souhlasu překlenovací instituce; k dalším požadavkům zákonů upravujících přechody
majetkových účastí, majetku nebo dluhů se nepřihlíží.
§ 117
(1) Česká národní banka může rozhodnout o zpětném přechodu majetku nebo dluhů
z osoby pro správu aktiv na povinnou osobu nebo jejího právního nástupce, stanoví-li tuto
možnost v rozhodnutí o původním přechodu ve vztahu k takovému majetku nebo dluhům.
Současně rozhodne na základě ocenění nebo předběžného odhadu podle § 52 o povinnosti
vrátit odpovídající část dříve přiznané náhrady nebo o povinnosti poskytnout v odpovídajícím
rozsahu dodatečnou náhradu. Souhlasu povinné osoby není třeba. K zajištění povinnosti vrátit
odpovídající část dříve přiznané náhrady může Česká národní banka uložit Garančnímu
systému vydat záruku podle § 212 odst. 1 písm. a).
(2) Česká národní banka může rozhodnout o zpětném přechodu majetku nebo dluhů
z osoby pro správu aktiv na povinnou osobu rovněž, přešel-li rozhodnutím o přechodu podle
§ 113 odst. 1 písm. a) majetek nebo dluh, který neměl být do předmětu přechodu zahrnut,
jelikož jeho druh neodpovídá nebo jinak nesplňuje podmínky pro přechod podle § 113 odst. 1
písm. a) a § 116 odst. 1. Souhlasu povinné osoby není třeba.
§ 118
(1) Vlastníci nástroje účasti na povinné osobě nebo věřitelé povinné osoby a jiné
osoby, jejichž majetek nebo dluhy nebyly předmětem přechodu podle § 113 odst. 1 písm. a),
pozbývají všechna práva ve vztahu k majetku nebo dluhům, které přešly na osobu pro správu
aktiv. Tím není dotčeno nejsou dotčeny jejich právo na přiměřené protiplnění a § 171 až 173
a § 175 dorovnání podle § 177 a postup podle § 171 až 173.
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povinné osobě, vlastníkům nástroje účasti na povinné osobě nebo věřitelům povinné osoby.
Člen vedoucího orgánu osoby pro správu aktiv je povinen nahradit škodu, kterou způsobil
povinné osobě, vlastníkům nástroje účasti na povinné osobě a věřitelům povinné osoby
úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušením svých povinností.
CELEX: 32014L0059

§ 119
Česká národní banka vydá rozhodnutí o ukončení režimu osoby pro správu aktiv,
a) dojde-li k zápisu fúze osoby pro správu aktiv do obchodního rejstříku,
b) nesplňuje-li osoba pro správu aktiv podmínky podle § 113 odst. 1,
c) dojde-li k přechodu veškerého nebo téměř veškerého majetku nebo dluhů podle § 113 odst.
1 na třetí osobu,
d) dojde-li k přechodu celého majetku osoby pro správu aktiv a plné úhradě dluhů osoby pro
správu aktiv, nebo
e) neslouží-li již osoba pro správu aktiv k naplnění účelu řešení krize.
Díl 6
Odpis nebo konverze odepisovatelných závazků
Oddíl 1
Základní ustanovení
§ 120
Podmínky pro odpis nebo konverzi odepisovatelných závazků
(1) Odpis nebo konverzi odepisovatelných závazků lze provést pouze tehdy, jestliže
a) je třeba rekapitalizovat povinnou osobu v rozsahu nezbytném k tomu, aby povinná osoba
splňovala podmínky pro udělení povolení k činnosti, aby pokračovala v činnostech, k jejichž
výkonu je oprávněna na základě tohoto povolení, a aby byla udržena dostatečná důvěra
účastníků finančního trhu v povinnou osobu,
b) je třeba poskytnout kapitál překlenovací instituci, na kterou mají přejít odepisovatelné
závazky povinné osoby, nebo
c) odepisovatelné závazky povinné osoby mají přejít na jiného při přechodu činnosti na
soukromého nabyvatele nebo osobu pro správu aktiv.
(2) Odpis nebo konverzi odepisovatelných závazků podle odstavce 1 písm. a) lze
provést pouze tehdy, jestliže lze rozumně předpokládat, že odpis nebo konverze
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krize také k finančnímu ozdravení povinné osoby a k obnově její schopnosti dlouhodobě
pokračovat v činnosti.
§ 121
Právní forma povinné osoby
Při odpisu nebo konverzi odepisovatelných závazků přihlédne Česká národní banka
k právní formě povinné osoby. Je-li to pro provedení odpisu nebo konverze odepisovatelných
závazků nezbytné, může Česká národní banka povinné osobě uložit, aby změnila svoji právní
formu.
§ 122
Odepisovatelné závazky
Odepisovatelným závazkem se pro účely tohoto zákona rozumí dluh povinné osoby
a kapitálový nástroj vydaný povinnou osobou, který není nástrojem kmenového kapitálu
tier 1, ani odepisovatelným kapitálovým nástrojem, s výjimkou
a) zajištěného dluhu do výše hodnoty poskytnuté majetkové jistoty, nebo v případě krytého
dluhopisu do výše hodnoty majetku sloužícího ke krytí tohoto dluhopisu,
b) dluhu odpovídajícího pojištěné pohledávce z vkladu do výše náhrady podle zákona
upravujícího činnost bank, zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev nebo
obdobných předpisů jiných členských států,
c) dluhu vyplývajícího ze svěření majetku povinné osobě nebo ze správy majetku povinnou
osobou ve prospěch jiného, pokud je tento majetek vyloučen z majetkové podstaty podle
insolvenčního zákona,
d) dluhu vůči instituci, která není členem téže skupiny jako povinná osoba, jehož původní
doba splatnosti činí méně než 7 dní,
e) dluhu vůči provozovateli nebo účastníkovi platebního systému s neodvolatelností
zúčtování, zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, vypořádacího
systému s neodvolatelností vypořádání nebo zahraničního vypořádacího systému
s neodvolatelností vypořádání vyplývajícího z účasti v tomto systému těchto systémech,
a dále vůči ústřední protistraně, která získala povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, nebo ústřední protistraně uznané
Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy podle čl. 25 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, do jehož splatnosti zbývá méně než 7 dní,
f) dluhu vůči zaměstnanci odpovídajícího pohledávce na výplatu mzdy nebo její náhrady,
odměny nebo jiné zaměstnanecké výhody s výjimkou pohyblivé složky odměny neupravené
kolektivní smlouvou a pohyblivé složky odměny náležející zaměstnanci, jehož činnost má
významný vliv na celkový rizikový profil povinné osoby podle zákonů upravujících činnost
bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry,
g) dluhu bezprostředně souvisejícího se zachováním provozu obchodního závodu povinné
osoby, nebo
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h) splatného dluhu vyplývajícího z povinnosti platit příspěvek do Fondu pojištění vkladů
podle zákona upravujícího činnost bank, zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních
družstev nebo do obdobného systému pojištění podle práva jiného členského státu., nebo
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

§ 123
Vyloučení některých odepisovatelných závazků
(1) Česká národní banka může ve výjimečných případech odepisovatelný závazek
nebo skupinu odepisovatelných závazků zcela nebo zčásti vyloučit z odpisu nebo konverze,
jestliže
a) odpis nebo konverze těchto odepisovatelných závazků nejsou v přiměřené době možné ani
při vynaložení úsilí, které lze po České národní bance spravedlivě požadovat,
b) vyloučení je zcela nezbytné a přiměřené tomu, aby bylo zajištěno pokračování zásadních
funkcí a hlavních druhů podnikatelské činnosti povinné osoby tak, aby zůstala zachována
schopnost povinné osoby pokračovat v klíčových operacích, službách a transakcích,
c) vyloučení je zcela nezbytné a přiměřené tomu, aby bylo odvráceno nebezpečí, že fungování
finančního trhu bude narušeno způsobem, který by mohl vážně poškodit hospodářství
členského státu nebo hospodářství Evropské unie, zejména ve vztahu k pojištěným
pohledávkám z vkladů fyzických osob a velmi malých, malých a středních podniků, nebo
d) odpis nebo konverze těchto odepisovatelných závazků by způsobily takové znehodnocení,
že ztráta, kterou by nesli ostatní věřitelé, by byla v případě odpisu nebo konverze těchto
odepisovatelných závazků vyšší než v případě jejich vyloučení.
(2) Při vyloučení odepisovatelného závazku nebo skupiny odepisovatelných závazků
podle odstavce 1 přihlédne Česká národní banka
a) k zásadě, že vlastníci nástrojů účasti na povinné osobě nesou ztrátu jako první, a že věřitelé
povinné osoby nesou ztrátu až po nich podle pořadí svých pohledávek podle insolvenčního
zákona, nestanoví-li tento zákon jinak,
b) ke schopnosti pokrýt ztrátu povinné osoby poté, co by k vyloučení došlo, a
c) k potřebě udržovat dostatečné zdroje pro financování řešení krize.
(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
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tyto dluhy nesplňují výjimku podle § 122 písm. i).
(3)(4) Má-li Česká národní banka v úmyslu vyloučit odepisovatelný závazek nebo
skupinu odepisovatelných závazků podle odstavce 1, oznámí to Evropské komisi. Česká
národní banka odepisovatelný závazek nebo skupinu odepisovatelných závazků podle
odstavce 1 nevyloučí, jestliže
a) by v důsledku vyloučení bylo třeba poskytnout povinné osobě příspěvek z Fondu pro řešení
krize a
b) Evropská komise vyloučení zakázala z důvodu ochrany integrity vnitřního trhu do 24 hodin
od okamžiku, kdy jí oznámení České národní bance došlo, nebo v delší lhůtě, na které se
s Českou národní bankou dohodla.
CELEX: 32019L0879

§ 124
Zvýšení rozsahu odpisu nebo konverze a příspěvek z Fondu pro řešení krize
(1) Vyloučí-li Česká národní banka odepisovatelný závazek nebo skupinu
odepisovatelných závazků zcela nebo zčásti z odpisu nebo konverze, může toto vyloučení
vyrovnat tím, že odpovídajícím způsobem zvýší rozsah odpisu nebo konverze jiných
odepisovatelných závazků.
(2) Vyloučí-li Česká národní banka odepisovatelný závazek nebo skupinu
odepisovatelných závazků zcela nebo zčásti z odpisu nebo konverze a není-li toto vyloučení
zcela vyrovnáno podle odstavce 1, lze povinné osobě poskytnout příspěvek z Fondu pro
řešení krize k
a) úhradě ztráty a ke zvýšení čisté hodnoty aktiv povinné osoby na nulu podle § 138 odst. 1,
nebo
b) nabytí nástrojů kmenového kapitálu tier 1 povinné osoby za účelem dosažení
požadovaného poměru kmenového kapitálu tier 1 povinné osoby.
§ 125
Podmínky pro poskytnutí příspěvku z Fondu pro řešení krize
(1) Příspěvek z Fondu pro řešení krize lze povinné osobě poskytnout až do výše 5 %
pasiv kapitálu a celkových závazků povinné osoby, jestliže se vlastníci nástrojů účasti na
povinné osobě, vlastníci odepisovatelných kapitálových nástrojů a věřitelé pohledávek
odpovídajících odepisovatelným závazkům podílejí prostřednictvím odpisu, konverze nebo
jinak na úhradě ztráty nebo rekapitalizaci povinné osoby alespoň ve výši 8 % pasiv kapitálu
a celkových závazků povinné osoby.
(2) Příspěvek z Fondu pro řešení krize lze povinné osobě poskytnout až do výše 5 %
pasiv kapitálu a celkových závazků povinné osoby také tehdy, jestliže
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a věřitelé odepisovatelných závazků se podílejí prostřednictvím odpisu, konverze nebo jinak
na úhradě ztráty nebo rekapitalizaci povinné osoby alespoň ve výši 20 % celkového objemu
rizikové expozice podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013
povinné osoby,
b) prostředky ve Fondu pro řešení krize činí alespoň 3 % součtu pojištěných pohledávek
z vkladů u bank a spořitelních a úvěrních družstev se sídlem v České republice, přičemž
pojištěné pohledávky se do tohoto součtu započítávají pouze do výše poskytované náhrady
z Fondu pojištění vkladů, a
c) celková bilanční suma povinné osoby je na konsolidovaném základě nižší než částka
odpovídající 900 000 000 000 EUR.
(3) Byl-li povinné osobě poskytnut příspěvek z Fondu pro řešení krize ve výši 5 %
pasiv kapitálu a celkových závazků povinné osoby, lze povinné osobě za mimořádných
okolností poskytnout další příspěvek z Fondu pro řešení krize, jestliže byly zcela odepsány
nebo konvertovány všechny odepisovatelné závazky povinné osoby s výjimkou zajištěných
dluhů a dluhů odpovídajících pojištěným pohledávkám z vkladů.
(4) Podmínky a omezení uvedené v odstavci 1 nebo 2 se posuzují ke dni přijetí
opatření k řešení krize na základě ocenění provedeného podle § 52.
(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

§ 126
Zdroje příspěvku z Fondu pro řešení krize
(1) Zdrojem příspěvku z Fondu pro řešení krize poskytnutého podle § 125 odst. 1 nebo
2 mohou být pouze
a) majetek v příspěvkovém fondu Fondu pro řešení krize,
b) majetek, který lze získat do 3 let platbou mimořádných příspěvků podle § 215, a
c) peněžní prostředky získané z trhu podle § 216, nepostačují-li peněžní prostředky získané
podle písmen a) a b).
(2) Zdrojem dalšího příspěvku z Fondu pro řešení krize poskytnutého podle § 125
odst. 3 mohou být pouze
a) majetek v příspěvkovém fondu Fondu pro řešení krize a
b) peněžní prostředky získané z trhu podle § 216.
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Požadavky na kapitál a odepisovatelné závazky
§ 127
Základní ustanovení
(1) Povinná osoba, která je institucí, průběžně udržuje kapitál a odepisovatelné
závazky na individuálním základě alespoň ve výši odpovídající minimálnímu požadavku.
(2) Povinná osoba, která není institucí, průběžně udržuje kapitál a odepisovatelné
závazky na individuálním základě alespoň ve výši odpovídající minimálnímu požadavku,
jestliže jí Česká národní banka minimální požadavek určí.
(3) Evropská ovládající osoba průběžně udržuje kapitál a odepisovatelné závazky také
na konsolidovaném základě alespoň ve výši odpovídající minimálnímu požadavku.
§ 128
Výjimky pro některé členy evropské finanční skupiny
(1) Je-li Česká národní banka orgánem příslušným k řešení krize evropské finanční
skupiny, může rozhodnout, že evropská ovládající instituce není povinna udržovat kapitál
a odepisovatelné závazky na individuálním základě alespoň ve výši minimálního požadavku,
jestliže
a) evropská ovládající instituce udržuje kapitál a odepisovatelné závazky na konsolidovaném
základě alespoň ve výši minimálního požadavku a
b) Česká národní banka u evropské ovládající instituce zcela upustila od uplatňování
obezřetnostních požadavků na individuálním základě podle čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Je-li Česká národní banka orgánem příslušným k řešení krize ovládané osoby,
která je členem evropské finanční skupiny, může rozhodnout, že ovládaná osoba není povinna
udržovat kapitál a odepisovatelné závazky na individuálním základě alespoň ve výši
minimálního požadavku, jestliže
a) instituce, která ovládá ovládanou osobu a která není ovládána jinou institucí se sídlem
v České republice, udržuje kapitál a odepisovatelné závazky na subkonsolidovaném základě
alespoň ve výši minimálního požadavku a
b) Česká národní banka u ovládané osoby zcela upustila od uplatňování obezřetnostních
požadavků na individuálním základě podle čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 575/2013.
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Minimální požadavek
Minimálním požadavkem se pro účely tohoto zákona rozumí požadovaný poměr
součtu kapitálu a odepisovatelných závazků povinné osoby k pasivům povinné osoby. Při
zahrnutí závazků vyplývajících z derivátů do celkových odepisovatelných závazků povinné
osoby se zcela zohlední právo protistrany provést započtení nebo závěrečné vyrovnání.
§ 130
Určení minimálního požadavku povinné osobě mimo evropskou finanční skupinu
(1) Povinné osobě, která je institucí a která není členem evropské finanční skupiny,
určí Česká národní banka minimální požadavek na individuálním základě.
(2) Povinné osobě, která není institucí a která není členem evropské finanční skupiny,
může Česká národní banka určit minimální požadavek na individuálním základě.
§ 131
Určení minimálního požadavku evropské ovládající osobě
(1) Je-li Česká národní banka orgánem příslušným k řešení krize evropské finanční
skupiny, určí evropské ovládající osobě minimální požadavek na konsolidovaném základě po
dohodě s orgány příslušnými k řešení krize ostatních členů evropské finanční skupiny. Česká
národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby této dohody bylo dosaženo.
(2) Není-li dohody podle odstavce 1 dosaženo ve lhůtě 4 měsíců, určí Česká národní
banka evropské ovládající osobě minimální požadavek na konsolidovaném základě
samostatně, ledaže některý z orgánů příslušných k řešení krize členů evropské finanční
skupiny 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 přihlédne Česká
národní banka ke stanovisku orgánů příslušných k řešení krize ostatních členů evropské
finanční skupiny.
(3) Požádá-li některý z orgánů příslušných k řešení krize členů evropské finanční
skupiny Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 2, Česká národní
banka přeruší řízení o určení 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, určí Česká národní banka evropské ovládající
osobě minimální požadavek na konsolidovaném základě samostatně. Při samostatném určení
minimálního požadavku přihlédne Česká národní banka ke stanovisku orgánů příslušných
k řešení krize ostatních členů evropské finanční skupiny.
(4) Je-li Česká národní banka orgánem příslušným k řešení krize evropské finanční
skupiny, vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo dohody mezi ní a orgány příslušnými k řešení
krize ovládaných osob, které jsou členy evropské finanční skupiny, o určení minimálního
požadavku těmto ovládaným osobám na individuálním základě.
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§ 132
Určení minimálního požadavku ovládané osobě v evropské finanční skupině
(1) Je-li Česká národní banka orgánem příslušným k řešení krize ovládané osoby,
která je členem evropské finanční skupiny, určí této ovládané osobě minimální požadavek na
individuálním základě po dohodě s orgány příslušnými k řešení krize ostatních členů evropské
finanční skupiny. Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby této dohody bylo dosaženo.
(2) Není-li dohody podle odstavce 1 dosaženo ve lhůtě 4 měsíců, určí Česká národní
banka ovládané osobě, která je členem evropské finanční skupiny, minimální požadavek na
individuálním základě samostatně, ledaže některý z orgánů příslušných k řešení krize členů
evropské finanční skupiny 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 bankovnictví 7). Při samostatném určení minimálního požadavku
přihlédne Česká národní banka ke stanovisku orgánu příslušného k řešení krize evropské
finanční skupiny.
(3) Požádá-li některý z orgánů příslušných k řešení krize členů evropské finanční
skupiny Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle odstavce 2, přeruší Česká
národní banka řízení o určení 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, určí Česká národní banka evropské ovládající
osobě minimální požadavek na individuálním základě samostatně. Při samostatném určení
minimálního požadavku přihlédne Česká národní banka ke stanovisku orgánu příslušného
k řešení krize evropské finanční skupiny.
(4) Je-li Česká národní banka orgánem příslušným k řešení krize ovládané osoby,
která je členem evropské finanční skupiny, vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo dohody
mezi ní a orgánem příslušným k řešení krize evropské finanční skupiny o určení minimálního
požadavku evropské ovládající osobě na konsolidovaném základě.
§ 133
Hlediska pro určení minimálního požadavku
(1) Při určení minimálního požadavku povinné osobě přihlédne Česká národní banka
zejména k
a) potřebě zajistit, aby řešení krize povinné osoby mohlo být provedeno způsobem, kterým lze
dosáhnout cílů řešení krize,
b) potřebě zajistit, aby povinná osoba měla dostatek odepisovatelných závazků k tomu, aby
při odpisu nebo konverzi odepisovatelných závazků mohla být uhrazena ztráta a obnoven
poměr kmenového kapitálu tier 1 v rozsahu nezbytném k tomu, aby povinná osoba splňovala
podmínky pro udělení povolení k činnosti, aby pokračovala v činnostech, k jejichž výkonu je
oprávněna na základě tohoto povolení, a aby byla udržena dostatečná důvěra účastníků
finančního trhu v povinnou osobu,
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odepisovatelný závazek nebo skupina odepisovatelných závazků mohou být vyloučeny
z odpisu nebo konverze nebo přejít na jiného, dostatek dalších odepisovatelných závazků
k tomu, aby při odpisu nebo konverzi odepisovatelných závazků mohla být v souladu s § 123
uhrazena ztráta a obnoven poměr kmenového kapitálu tier 1 v rozsahu nezbytném k tomu, aby
povinná osoba splňovala podmínky pro udělení povolení k činnosti a aby pokračovala
v činnostech, k jejichž výkonu je oprávněna na základě tohoto povolení,
d) velikosti, obchodnímu modelu, modelu financování a rizikovému profilu povinné osoby,
e) rozsahu, v němž se Fond pojištění vkladů může podílet na financování řešení krize, a
f) rozsahu, v němž by selhání povinné osoby mohlo mít nepříznivý dopad na finanční stabilitu
vzhledem k propojení povinné osoby s jinými povinnými osobami nebo se zbytkem
finančního systému.
(2) Při určení minimálního požadavku evropské ovládající osobě na konsolidovaném
základě přihlédne Česká národní banka také k tomu, zda podle plánu řešení krize má řešení
krize ovládaných osob ve státech, které nejsou členským státem, probíhat odděleně.
(3) Při určení minimálního požadavku ovládané osobě, která je členem evropské
finanční skupiny, na individuálním základě přihlédne Česká národní banka také
k minimálnímu požadavku určenému evropské ovládající osobě na konsolidovaném základě.
§ 134
Rozhodnutí o určení minimálního požadavku
(1) Česká národní banka vydá rozhodnutí o určení minimálního požadavku
v souvislosti s přípravou nebo aktualizací plánu řešení krize.
(2) Rozhodnutí o určení minimálního požadavku Česká národní banka pravidelně
přezkoumává a v případě podstatné změny okolností vydá nové rozhodnutí.
§ 135
Podmínky pro zahrnutí odepisovatelných závazků
(1) Pro účely plnění povinnosti udržovat kapitál a odepisovatelné závazky alespoň ve
výši minimálního požadavku se k odepisovatelným závazkům povinné osoby přihlédne pouze
při splnění těchto podmínek:
a) plnění, na které povinné osobě vzniklo právo v souvislosti se vznikem odepisovatelného
závazku, je povinné osobě zcela splaceno,
b) věřitelem odepisovatelného závazku nebo poskytovatelem jeho zajištění není povinná
osoba, o jejíž odepisovatelný závazek se jedná,
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není přímo ani nepřímo financováno povinnou osobou, o jejíž odepisovatelný závazek se
jedná,
d) do splatnosti odepisovatelného závazku zbývá alespoň 1 rok; má-li věřitel právo požadovat
předčasné splacení odepisovatelného závazku, platí, že odepisovatelný závazek je splatný
v den, kdy lze právo na předčasné splacení uplatnit poprvé,
e) odepisovatelný závazek nevyplývá z derivátu a
f) odepisovatelný závazek neodpovídá pohledávce z vkladu, která se uspokojuje přednostně
podle insolvenčního zákona.
(2) Řídí-li se odepisovatelný závazek právem státu, který není členským státem, a lzeli důvodně pochybovat o tom, zda by rozhodnutí o odpisu nebo konverzi odepisovatelného
závazku mělo účinky podle tohoto práva, může Česká národní banka rozhodnout, že se tento
odepisovatelný závazek pro účely plnění povinnosti udržovat kapitál a odepisovatelné
závazky alespoň ve výši minimálního požadavku nezahrne do odepisovatelných závazků. Při
tom Česká národní banka přihlédne zejména ke smluvním podmínkám týkajícím se tohoto
odepisovatelného závazku a k mezinárodním dohodám o vzájemném uznávání opatření
k řešení krize.
§ 136
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 použije při určení hodnoty odepisovatelného
závazku vyplývajícího z derivátové smlouvy 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 vyplývajícího 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.
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Smluvní nástroje umožňující odpis nebo konverzi odepisovatelných závazků
V rozhodnutí o určení minimálního požadavku může Česká národní banka určit, že
povinná osoba plní povinnost udržovat kapitál a odepisovatelné závazky alespoň ve výši
minimálního požadavku zčásti prostřednictvím odepisovatelných závazků ze smluv, ačkoli
nesplňují všechny podmínky uvedené v § 135 odst. 1, jestliže
a) smlouva, z níž odepisovatelný závazek vyplývá, obsahuje ujednání, podle něhož má být
odepisovatelný závazek odepsán nebo konvertován před odpisem nebo konverzí ostatních
odepisovatelných závazků, a
b) pohledávka odpovídající odepisovatelnému závazku je podřízenou pohledávkou podle
insolvenčního zákona.
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.
(5) Evropská ovládající osoba, která není osobou podléhající řešení krize a jejíž
ovládající osoba má sídlo na území jiného než členského státu, udržuje kapitál
a způsobilé závazky na konsolidovaném základě alespoň ve výši odpovídající vnitřnímu
minimálnímu požadavku.
(6) Pokud Česká národní banka postupuje podle § 131a odst. 2, povinná osoba,
která není osobou podléhající řešení krize, udržuje kapitál a způsobilé závazky na
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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,
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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, aby splňovala podmínky pro udělení povolení k činnosti
a pokračování v činnostech, k jejichž výkonu je na základě tohoto povolení k činnosti
oprávněna,
d) velikosti, obchodnímu modelu, modelu financování a rizikovému profilu povinné
osoby a
e) rozsahu, v němž by selhání povinné osoby mohlo mít nepříznivý dopad na finanční
stabilitu, včetně případů šíření nákazy vzhledem k propojení povinné osoby s jinými
osobami nebo se zbytkem finančního systému.
(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.
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§ 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
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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
c) osoba, která podřízený způsobilý závazek nabyla od osoby uvedené v písmeni a) nebo
b), jestliže prodej podřízených způsobilých závazků neprovádí jako svou hlavní činnost,
jednu z hlavních činností ani podnikatelsky.
(3) Prodej podřízeného způsobilého závazku neprofesionálnímu zákazníkovi
prodávajícím podle odstavce 2 písm. a) nebo b) je přípustný, pouze pokud
a) prodávající podřízeného způsobilého závazku provede vyhodnocení informací podle
§ 15h odst. 1 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu v rozsahu podle § 15h
odst. 2 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a na základě tohoto
vyhodnocení nabude přesvědčení, že podřízený způsobilý závazek je pro
neprofesionálního zákazníka vhodný,
b) prodávající podřízeného způsobilého závazku poskytne neprofesionálnímu
zákazníkovi prohlášení o vhodnosti podle § 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.
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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.
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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.
(3) Strukturovaný dluhopis nebo jiný závazek vyplývající z dluhového nástroje
s vloženým derivátem, který splňuje podmínky podle odstavce 1 kromě podmínky podle
čl. 72a odst. 2 písm. l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, se
považuje za způsobilý závazek pro účely dodržování minimálního požadavku, pouze
pokud
a) jistina dluhopisu nebo jiného dluhového nástroje je známa již v okamžiku vzniku
závazku, je fixní nebo rostoucí, není ovlivněna vloženým derivátem a celková hodnota
závazku se dá určit alespoň jednou denně podle výsledků aktivního a likvidního
dvoustranného trhu se stejným nástrojem bez úvěrového rizika podle čl. 104 a 105
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo
b) smluvní dokumentace dluhopisu nebo jiného dluhového nástroje obsahuje ujednání
stanovující, že v případě řešení úpadku osoby, která jej vydala, v insolvenčním řízení
nebo v případě uplatnění opatření k řešení krize vůči této osobě, je výše závazku fixní
nebo rostoucí a není vyšší než původně poskytnuté protiplnění.
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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.
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§ 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.
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§ 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,
b) existuje riziko, že v důsledku plánem řešení krize předpokládanému odpisu nebo
konverzi odepisovatelných závazků nebudou věřitelé z nepodřízených odepisovatelných
závazků uspokojeni alespoň v takové míře, v jaké by byli uspokojeni v řízení podle
insolvenčního zákona, a
c) výše podřízených závazků a kapitálu není dostatečná pro zajištění uspokojení věřitelů
podle písmena b) alespoň v takové míře, v jaké by byli uspokojeni v řízení podle
insolvenčního zákona.
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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).
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§ 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 bance splnění
podmínek uvedených v čl. 72b odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013, může Česká národní banka této osobě povolit, aby plnila požadavek na
podřízenost ve výši nižší než 8 % jejího kapitálu a závazků, nejméně však ve výši
vypočtené podle vzorce uvedeného v příloze č. 4 k tomuto zákonu.
(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
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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
a) hloubku trhu pro nástroje kmenového kapitálu tier 1, odepisovatelné kapitálové
nástroje a podřízené způsobilé závazky osoby podléhající řešení krize, způsob stanovení
ceny těchto nástrojů a dobu potřebnou k provedení operací nezbytných ke splnění
povinností uložených rozhodnutím,
b) celkovou hodnotu podřízených způsobilých závazků se zbývající splatností kratší než
1 rok ke dni 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
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§ 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
a) pro úhradu ztráty osoby podléhající řešení krize, která odpovídá požadavku na
pákový poměr podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 na konsolidovaném základě na úrovni skupiny podléhající řešení krize,
a
b) k rekapitalizaci umožňující osobě podléhající řešení krize, aby po přijetí opatření
k řešení krize, které provádí upřednostňovanou strategii řešení krize, plnila na
konsolidovaném základě na úrovni skupiny pro řešení krize požadavek na pákový
poměr podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013.
(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.
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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
a) pro úhradu ztráty instituce, která odpovídá požadavku na pákový poměr podle čl. 92
odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a
b) k rekapitalizaci umožňující instituci, aby po uplatnění opatření k řešení krize, které
provádí upřednostňovanou strategii řešení krize, plnila požadavek na pákový poměr
podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

- 106 (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.
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§ 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
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(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.
CELEX: 32019L0879

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,
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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
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).
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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.
(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,
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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.
CELEX: 32019L0879

§ 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,
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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.
CELEX: 32019L0879

§ 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.
CELEX: 32019L0879
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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.
CELEX: 32019L0879

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.
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(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 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.
CELEX: 32019L0879

§ 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,
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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 ohledně určení minimálního požadavku osobě podléhající řešení
krize a vnitřního 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
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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 unie, kterým se provádí čl. 49 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/59/EU31), 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.
____________________
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: 32014L0059
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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).
(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
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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
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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
a) opatření k odstranění překážek způsobilosti k řešení krize podle § 23 až 26,
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.
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(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.
CELEX: 32019L0879

Oddíl 3

Provedení odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků
§ 138
Odpis nebo konverze odepisovatelných závazků
(1) Nepostačuje-li snížení položek kmenového kapitálu tier 1 podle § 65 a odpis
odepisovatelných kapitálových nástrojů podle § 67 k úhradě ztráty, odepíše Česká národní
banka odepisovatelné závazky povinné osoby ve výši potřebné ke zvýšení čisté hodnoty aktiv
povinné osoby na nulu.
(2) Je-li čistá současná hodnota aktiv povinné osoby větší nebo rovna nule
a nepostačuje-li konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů podle § 67 k dosažení
požadovaného poměru kmenového kapitálu tier 1 povinné osoby nebo překlenovací instituce
a ke splnění účelu řešení krize, konvertuje Česká národní banka odepisovatelné závazky
povinné osoby na nástroje kmenového kapitálu tier 1 povinné osoby, ovládající osoby nebo
překlenovací instituce ve výši potřebné k dosažení požadovaného poměru kmenového
kapitálu tier 1 povinné osoby, ovládající osoby nebo překlenovací instituce.
(3) Při určení výše odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků podle odstavců 1
a 2 přihlédne Česká národní banka k případnému navýšení kapitálu překlenovací instituce
poskytnutím příspěvku z Fondu pro řešení krize.
(4) Česká národní banka odepíše nebo konvertuje odepisovatelné závazky podle
odstavců 1 a 2 ve výši, která je dostatečná k tomu, aby povinná osoba nebo překlenovací
instituce po dobu alespoň 1 roku splňovala podmínky pro udělení povolení k činnosti, aby
povinná osoba pokračovala v činnostech, k jejichž výkonu je oprávněna na základě tohoto
povolení, a aby byla udržena dostatečná důvěra účastníků finančního trhu v povinnou osobu
nebo překlenovací instituci.
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Zajištění kapitálu osoby pro správu aktiv
Před postupem podle ustanovení o osobě pro správu aktiv určí Česká národní banka
výši odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků, která je dostatečná k tomu, aby byl
zajištěn kapitál osoby pro správu aktiv.
§ 140
Pořadí odpisu nebo konverze
Při odpisu nebo konverzi odepisovatelných závazků postupuje Česká národní banka
podle pořadí, v němž by byly pohledávky odpovídající odepisovatelným závazkům
uspokojeny v řízení podle insolvenčního zákona. Odepisovatelný závazek, jemuž odpovídá
pohledávka dřívějšího pořadí, lze odepsat nebo konvertovat teprve poté, co byl zcela odepsán
nebo konvertován odepisovatelný závazek, jemuž odpovídá pohledávka pozdějšího pořadí.
Odepisovatelné závazky, jimž odpovídají pohledávky stejného pořadí, se odepíší nebo
konvertují ve stejném rozsahu v poměru k jejich výši.
§ 141
Konverzní poměr
(1) Česká národní banka určí konverzní poměr tak, aby vyjadřoval přiměřenou
náhradu za ztrátu vzniklou věřiteli odpisem nebo konverzí odepisovatelného závazku.
(2) Česká národní banka může pro jednotlivé skupiny odepisovatelných závazků určit
různé konverzní poměry. Pro odepisovatelný závazek, jemuž v řízení podle insolvenčního
zákona odpovídá pohledávka dřívějšího pořadí, nelze určit méně výhodný konverzní poměr
než pro odepisovatelný závazek, jemuž v tomto řízení odpovídá pohledávka pozdějšího
pořadí.
§ 142
Zvláštní ustanovení o odepisovatelných závazcích z derivátů
Česká národní banka odepíše nebo konvertuje odepisovatelný závazek povinné osoby
vyplývající z derivátu tak, že ukončí tento derivát a provede vzájemné započtení pohledávek
smluvních stran v souladu s ujednáním o závěrečném vyrovnání nebo obdobným způsobem,
aby výsledkem byla jedna pohledávka jedné smluvní strany a jí odpovídající dluh druhé
smluvní strany zaplatit výslednou částku.
§ 143
Některé náležitosti opatření obecné povahy
(1) Česká národní banka ve výrokové části opatření obecné povahy, jímž se
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a v jakém rozsahu, nebo
b) konvertují odepisovatelné závazky na nástroje kmenového kapitálu tier 1, určí alespoň,
které odepisovatelné závazky se konvertují, v jakém rozsahu, jakým konverzním poměrem
a na které nástroje kmenového kapitálu tier 1.
(2) Nástroje kmenového kapitálu tier 1 a odepisovatelné závazky se ve výrokové části
opatření obecné povahy uvedeného v odstavci 1 určí alespoň obecným způsobem pomocí
znaků charakterizujících jednotlivé skupiny nástrojů nebo odepisovatelných závazků.
§ 144
Změny v kvalifikované účasti
(1) Česká národní banka rozhodne o udělení souhlasu vyžadovaného podle jiného
právního předpisu6) k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na povinné osobě nebo
k tomu, aby se osoba, jejíž pohledávky nebo nástroje účasti odpovídají odepisovatelným
závazkům, které byly nebo mají být odepsány nebo konvertovány, stala osobou ovládající
povinnou osobu, bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o rozsahu odpisu nebo konverze
a o osobách, jejichž pohledávky nebo nástroje účasti odpovídají odepisovatelným závazkům,
které byly nebo mají být odepsány nebo konvertovány.
(2) Řízení o udělení souhlasu podle odstavce 1 se zahajuje z moci úřední.
(3) Odpis nebo konverze nabývají účinku bez ohledu na rozhodnutí České národní
banky podle odstavce 1.
(4) Ustanovení § 99 odst. 2 až 5 se použijí obdobně.
Oddíl 4
Účinky odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků
§ 145
Snížení jmenovité hodnoty a zánik pohledávek
(1) Odpisem nebo konverzí odepisovatelného závazku dochází v rozsahu odpisu nebo
konverze
a) k trvalému snížení jmenovité hodnoty nástroje odpovídajícího odepsanému nebo
konvertovanému odepisovatelnému závazku a
b) k zániku pohledávek,
odepisovatelnému závazku.

které

odpovídají

odepsanému

nebo

konvertovanému

(2) Snížením jmenovité hodnoty odepsaného nebo konvertovaného odepisovatelného
závazku na nulu dochází k zániku cenných papírů, které představují odepsaný nebo
konvertovaný odepisovatelný závazek.
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(3) Česká národní banka může změnit výši splatného úroku, den jeho splatnosti nebo
jinak změnit obsah odepsaného nebo konvertovaného odepisovatelného závazku v rozsahu,
v němž nebyl dotčen účinky odpisu nebo konverze podle odstavce 1.
§ 146
Nabytí vlastnického práva
(1) Konverzí odepisovatelného závazku se věřitel stává v rozsahu konverze
a v určeném konverzním poměru vlastníkem podílu v obchodní korporaci, na jejíž nástroje
kmenového kapitálu tier 1 byl odepisovatelný závazek konvertován.
(2) Je-li podíl podle odstavce 1 představován cenným papírem, uloží Česká národní
banka povinné osobě, aby v potřebném rozsahu vydala cenné papíry a aby je odevzdala jejich
vlastníkům.
(3) Uloží-li Česká národní banka povinné osobě vydat cenné papíry, jejichž vydání
nepřipouští zakladatelské právní jednání povinné osoby, rozhodne zároveň v potřebném
rozsahu o změně zakladatelského právního jednání povinné osoby. Změna zakladatelského
právního jednání nabývá účinnosti vykonatelností rozhodnutí České národní banky.
§ 147
Další oprávnění České národní banky
uložit

Při odpisu nebo konverzi odepisovatelných závazků může Česká národní banka dále

a) osobě vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo jiný seznam, v nichž jsou tyto
odepisovatelné závazky uvedeny, provedení nebo změnu zápisu v evidenci nebo jiném
seznamu, v nichž jsou tyto odepisovatelné závazky uvedeny,
b) organizátorovi regulovaného trhu nebo obchodníkovi s cennými papíry vyřazení nástroje
vydaného povinnou osobou z obchodování na trhu s investičními nástroji, přijetí nově
vydaného nástroje vydaného povinnou osobou k obchodování na trhu s investičními nástroji
nebo znovupřijetí dluhového cenného papíru, který byl předmětem odpisu, k obchodování na
trhu s investičními nástroji bez nutnosti znovu uveřejnit prospekt podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu, nebo
c) povinné osobě, aby zajistila stažení cenných papírů, které představují odepsaný nebo
konvertovaný odepisovatelný závazek, z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové
jmenovité hodnoty nebo zničení.
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Uznání věřitelů
§ 148
Zajištění uznání odpisu a konverze
(1) Povinná osoba zajistí, aby smluvní dokumentace odepisovatelného závazku
obsahovala uznání skutečnosti, že Česká národní banka má pravomoc odepsat nebo
konvertovat tyto odepisovatelné závazky, které vznikly ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, a uvedení souhlasu věřitele odepisovatelných závazků se závazností odpisu nebo
konverze těchto odepisovatelných závazků.
(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.
(2)(3) Česká národní banka může požadovat, aby jí povinná osoba předložila právní
posouzení vymahatelnosti uznání podle odstavce 1.
(3)(4) Nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 1 nemá vliv na pravomoc České
národní banky odepsat nebo konvertovat odepisovatelné závazky.
CELEX: 32019L0879

§ 149
Výjimky
(1) Povinnost podle § 148 se nevztahuje ke smluvní dokumentaci
a) odepisovatelných závazků, které se řídí právem členského státu,
b) dluhů odpovídajících pojištěným pohledávkám z vkladů fyzických osob, velmi malých,
malých a středních podnikatelů v rozsahu přesahujícím výši náhrady a
c) dluhů odpovídajících pohledávkám z vkladů fyzických osob, velmi malých, malých
a středních podnikatelů, které by byly považovány za pojištěné, jestliže by nebyly učiněny
prostřednictvím pobočky povinné osoby umístěné v jiném než členském státě.
(2) Umožňuje-li právo státu, který není členským státem, nebo mezinárodní smlouva,
aby Česká národní banka odepsala nebo konvertovala odepisovatelné závazky, k jejichž
smluvní dokumentaci se vztahuje povinnost podle § 148, a uznává-li toto právo účinky tohoto
odpisu nebo této konverze, může Česká národní banka opatřením obecné povahy určit, že
u takových závazků, pokud se řídí právem tohoto státu, není třeba splnění povinnosti podle
§ 148.
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(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
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Plán reorganizace podnikatelské činnosti
§ 150
Vypracování plánu reorganizace podnikatelské činnosti
(1) Provede-li Česká národní banka odpis nebo konverzi odepisovatelných závazků
povinné osoby podle § 120 odst. 1 písm. a), vypracuje vedoucí orgán nebo ten, kdo vykonává
jeho působnost, do 1 měsíce ode dne, kdy bylo opatření obecné povahy o odpisu nebo
konverzi oznámeno, plán reorganizace podnikatelské činnosti a v téže lhůtě jej předloží České
národní bance se žádostí o jeho schválení.
(2) Česká národní banka může ve výjimečných případech prodloužit lhůtu uvedenou
v odstavci 1 až o 1 měsíc, jestliže je to nezbytné k dosažení účelů řešení krize. Má-li být plán
reorganizace podnikatelské činnosti podle aktů Evropské unie pro oblast veřejné podpory
předložen jinému orgánu, může Česká národní banka lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit
nejvýše tak, aby uplynula zároveň s uplynutím lhůty pro toto předložení.
§ 151
Náležitosti plánu reorganizace podnikatelské činnosti
(1) Plán reorganizace podnikatelské činnosti obsahuje alespoň
a) podrobnou analýzu příčin selhání povinné osoby,
b) popis opatření, která mají být přijata s cílem, aby povinná osoba mohla dlouhodobě
pokračovat v činnosti, a
c) harmonogram provádění opatření uvedených v písmenu b).
(2) Při určení opatření uvedených v odstavci 1 písm. b) a harmonogramu uvedeného
v odstavci 1 písm. c) se přihlédne k současnému stavu hospodářství a finančního trhu
a k realistickým předpokladům jejich budoucího vývoje ve spojení s nejpříznivějšími
a nejméně příznivými předpoklady tohoto vývoje. Tyto předpoklady se porovnají s vhodnými
referenčními hodnotami pro celý sektor.
(3) Má-li být povinné osobě poskytnuta veřejná podpora, musí být obsah plánu
reorganizace podnikatelské činnosti v souladu s požadavky, které pro takový plán stanoví
akty5) Evropské unie pro oblast veřejné podpory.
§ 152
Rozhodnutí o žádosti o schválení plánu reorganizace podnikatelské činnosti
(1) Česká národní banka plán reorganizace podnikatelské činnosti posoudí ve
lhůtě 1 měsíce ode dne jeho obdržení. Česká národní banka plán reorganizace podnikatelské
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bude obnovena dlouhodobá schopnost povinné osoby pokračovat v činnosti.
(2) Nelze-li předpokládat, že provedením opatření uvedených v plánu reorganizace
podnikatelské činnosti bude obnovena dlouhodobá schopnost povinné osoby pokračovat
v činnosti, uloží Česká národní banka povinné osobě, aby tento plán upravila způsobem, který
Česká národní banka určí.
(3) Nelze-li předpokládat, že provedením opatření uvedených v plánu reorganizace
podnikatelské činnosti bude obnovena dlouhodobá schopnost povinné osoby pokračovat
v činnosti, Česká národní banka plán reorganizace podnikatelské činnosti neschválí.
CELEX: 32014L0059

§ 153
Úpravy neschváleného plánu reorganizace podnikatelské činnosti
(1) Uloží-li Česká národní banka vedoucímu orgánu nebo tomu, kdo vykonává jeho
působnost, aby neschválený plán reorganizace podnikatelské činnosti upravil určeným
způsobem, upraví jej vedoucí orgán nebo ten, kdo vykonává jeho působnost, do 2 týdnů ode
dne, kdy jí bylo rozhodnutí České národní banky oznámeno, a v téže lhůtě předloží upravený
plán České národní bance se žádostí o jeho schválení.
(2) Česká národní banka rozhodne o žádosti o schválení upraveného plánu
reorganizace podnikatelské činnosti do 1 týdne ode dne, kdy jí žádost došla. Ustanovení § 152
se použije obdobně.
§ 154
Úpravy schváleného plánu reorganizace podnikatelské činnosti
(1) Zjistí-li vedoucí orgán nebo ten, kdo vykonává jeho působnost, že v důsledku
podstatné změny okolností schválený plán reorganizace podnikatelské činnosti neobsahuje
opatření, jejichž provedením bude obnovena dlouhodobá schopnost povinné osoby
pokračovat v činnosti, informuje o této skutečnosti Českou národní banku.
(2) Neobsahuje-li v důsledku podstatné změny okolností schválený plán reorganizace
podnikatelské činnosti opatření, jejichž provedením bude obnovena dlouhodobá schopnost
povinné osoby pokračovat v činnosti, může Česká národní banka povinné osobě uložit, aby
schválený plán reorganizace podnikatelské činnosti upravila způsobem a v přiměřené lhůtě,
které Česká národní banka určí, a aby upravený plán v této lhůtě předložila České národní
bance spolu se žádostí o jeho schválení.
(3) Pro schválení upraveného plánu reorganizace podnikatelské činnosti se § 152
použije obdobně.
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Provádění plánu reorganizace obchodní činnosti
Povinná osoba provádí opatření obsažená ve schváleném plánu reorganizace
podnikatelské činnosti a nejméně jednou za 6 měsíců o tom podává zprávu České národní
bance.
§ 156
Zvláštní ustanovení o plánu reorganizace obchodní činnosti ve skupině
(1) Evropská ovládající osoba se sídlem v České republice vypracuje plán
reorganizace podnikatelské činnosti vztahující se na všechny instituce, které jsou členy její
skupiny, a předloží jej České národní bance se žádostí o jeho schválení, jestliže Česká národní
banka nebo orgán příslušný k řešení krize jiného členského státu provedou odpis nebo
konverzi odepisovatelných závazků alespoň dvou členů této skupiny podle § 120 odst. 1
písm. a) nebo podle srovnatelného zahraničního právního předpisu.
(2) Pro vypracování plánu uvedeného v odstavci 1 se ustanovení zákona upravujícího
činnost bank o vypracování skupinového ozdravného plánu použijí obdobně.
(3) Česká národní banka předá kopii plánu předloženého podle odstavce 1 orgánům
příslušným k řešení krize jiných členských států, které jsou orgány příslušnými k řešení krize
ostatních členů skupiny, a Evropskému orgánu pro bankovnictví.
Díl 7
Vládní stabilizační nástroje
§ 157
Druhy vládních stabilizačních nástrojů
Vládními stabilizačními nástroji se rozumí
a) veřejná kapitálová podpora a
b) přechod nástrojů účasti na povinné osobě na stát.
§ 158
Podmínky uplatnění vládních stabilizačních nástrojů
(1) Vládní stabilizační nástroje lze uplatnit vůči povinné osobě, jež splňuje podmínky
podle § 78 odst. 1, pokud
a) nastala nebo hrozí systémová krize,
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stability,
c) uplatnění vládních stabilizačních nástrojů slouží k ochraně veřejného zájmu,
d) vlastníci nástrojů účasti na povinné osobě a věřitelé povinné osoby se odpisem, konverzí
nebo jiným způsobem podílejí na úhradě ztráty povinné osoby v celkové výši nejméně 8 %
pasiv kapitálu a celkových závazků povinné osoby,
e) uplatnění vládních stabilizačních nástrojů je v souladu s právními předpisy4) a akty5)
Evropské unie pro oblast veřejné podpory a
f) alespoň jedna z podmínek uvedených v odstavci 2 je splněna.
pokud

(2) Za podmínek uvedených v odstavci 1 lze vládní stabilizační nástroje uplatnit,

a) Ministerstvo financí a Česká národní banka se shodnou, že uplatnění jiných opatření než
vládních stabilizačních nástrojů nepostačuje k zabránění závažných dopadů na finanční
systém,
b) Ministerstvo financí a Česká národní banka se shodnou, že uplatnění jiných opatření než
vládních stabilizačních nástrojů vůči povinné osobě, které byla poskytnuta nouzová likviditní
pomoc, nepostačuje k ochraně veřejného zájmu, nebo
c) Ministerstvo financí po konzultaci s Českou národní bankou shledá, že veřejná kapitálová
podpora, jež byla uplatněna vůči povinné osobě, již nepostačuje k ochraně veřejného zájmu
a je nutné rozhodnout o přechodu nástrojů účasti na povinné osobě na stát.
CELEX: 32019L0879

§ 159
Návrh na uplatnění vládních stabilizačních nástrojů
(1) Návrh na uplatnění vládních stabilizačních nástrojů vypracuje Česká národní banka
v součinnosti s povinnou osobou, v souladu s § 230, právními předpisy4) a akty5) Evropské
unie pro oblast veřejné podpory a předloží jej Ministerstvu financí ke konzultaci. Po dosažení
dohody na návrhu jej Ministerstvo financí předloží vládě spolu s informacemi týkajícími se
zejména popisu dopadů na státní rozpočet k rozhodnutí.
(2) Vláda může rozhodnout o uplatnění vládních stabilizačních nástrojů až poté, kdy
Komise rozhodne, že je takové uplatnění slučitelné s vnitřním trhem.
(3) Schválí-li vláda návrh na uplatnění vládních stabilizačních nástrojů, považuje se
takové rozhodnutí za souhlas podle jiného právního předpisu15).
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Veřejná kapitálová podpora
(1) Uplatněním veřejné kapitálové podpory nabude stát za úplatu a v souladu
s postupem podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev
a podle zákona upravujícího hospodaření s majetkem státu kapitálové nástroje zahrnované do
a) kmenového kapitálu tier 1,
b) vedlejšího kapitálu tier 1, nebo
c) kapitálu tier 2.
(2) Je-li to nutné, Česká národní banka rozhodnutím uloží povinné osobě povinnost
vydat nástroje podle odstavce 1.
§ 161
Přechod nástrojů účasti na povinné osobě na stát
(1) Uplatněním přechodu nástrojů účasti na povinné osobě na stát nabude nástroje
účasti na povinné osobě
a) stát, nebo
b) obchodní korporace určená vládou, která s přechodem předem souhlasila a ve které má stát
možnost přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.
(2) Je-li to nutné, Česká národní banka rozhodne o přechodu nástrojů účasti na
povinné osobě na osobu podle odstavce 1. Takové rozhodnutí nebo opatření obecné povahy
lze vydat pouze po schválení návrhu na uplatnění vládních stabilizačních nástrojů vládou
podle § 159 odst. 2.
(3) Původní vlastníci nástrojů účasti, jejichž nástroje účasti byly předmětem přechodu
podle odstavce 1, mají nárok na protiplnění ve výši stanovené oceněním nebo předběžným
odhadem podle § 52. Ustanovení § 177 se použije obdobně; případné dorovnání vyplácí stát.
§ 162
Zásady hospodaření s majetkem nabytým uplatněním vládních stabilizačních nástrojů
(1) S majetkem, který stát nabyl uplatněním vládních stabilizačních nástrojů, nakládá
Ministerstvo financí.
(2) V rozsahu odpovídajícímu podílu státu na povinné osobě, vůči které byly
uplatněny vládní stabilizační nástroje, je Ministerstvo financí povinno zajistit, aby povinná
osoba byla řízena s péčí řádného hospodáře a podnikatelským způsobem. Přitom dbá, aby byl
naplněn účel uplatnění vládních stabilizačních nástrojů v souladu s § 158.
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osoby to umožnuje, majetek nabytý podle § 160 odst. 1 nebo § 161 odst. 1 je převeden do
soukromého sektoru podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné
osoby.
§ 163
Spolupráce při uplatňování vládních stabilizačních nástrojů
(1) Ministerstvo financí spolupracuje s Českou národní bankou při uplatnění vládních
stabilizačních nástrojů.
(2) Vláda si může od České národní banky vyžádat informace související s uplatněním
vládních stabilizačních nástrojů, které má Česká národní banka k dispozici.
Díl 8
Doplňkové pravomoci
§ 164
Slouží-li to k naplnění účelu řešení krize, může Česká národní banka současně
s uplatněním opatření k řešení krize
a) zrušit právo na nabytí nástrojů účasti na povinné osobě,
b) uložit organizátorovi evropského regulovaného trhu vyloučení investičního nástroje
z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo oficiálním trhu nebo pozastavení
obchodování investičního nástroje na evropském regulovaném trhu nebo oficiálním trhu,
c) rozhodnout a zajistit, že nabyvatel, překlenovací instituce nebo osoba pro správu aktiv
vstoupí do právního postavení povinné osoby ve vztahu k jakémukoli právu, povinnosti nebo
právnímu jednání povinné osoby, a nabude tak práva a povinnosti, které by jinak měla
povinná osoba,
d) zrušit nebo změnit podmínky smlouvy, jejíž smluvní stranou je povinná osoba, nebo zajistit
postoupení takové smlouvy na nabyvatele,
e) uložit povinné osobě a členovi skupiny povinné osoby včetně těch, u nichž bylo uplatněno
opatření k řešení krize nebo jejichž úpadek je řešen v řízení podle insolvenčního zákona,
povinnost poskytnout provozní služby nebo zařízení nezbytné k provádění činnosti
v souvislosti s předmětem přechodu za podmínek platných před uplatněním opatření k řešení
krize a není-li to možné, pak za podmínek obvyklých na finančním trhu; poskytnutí těchto
služeb nebo zařízení nezahrnuje žádnou formu finanční podpory,
f) uložit povinné osobě nebo nabyvateli povinnost vzájemného poskytování informací
a součinnosti,
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náhrada za přechod podle tohoto zákona se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje za
zatížení jiným právem. Tím není dotčen § 171.
CELEX: 32014L0059

§ 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

§ 165
Výkonem pravomoci uvedené v § 164 písm. c) není dotčeno
a) právo zaměstnance povinné osoby na ukončení pracovní smlouvy,
b) s výjimkou uplatnění pravomoci podle § 82a § 83 až 85 jakékoli smluvní právo, včetně
práva na ukončení smlouvy v důsledku jednání nebo opomenutí povinné osoby nebo
nabyvatele, kterému byla postoupena práva a který převzal povinnosti z této smlouvy.
CELEX: 32014L0059

Díl 9
Přeshraniční aspekty pravomocí
§ 166
(1) Rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize jiného členského státu o přechodu
nástrojů účasti, majetku nebo dluhů řídících se českým právním řádem nebo o přechodu
nástrojů účasti a majetku nacházejícímu se na území České republiky, je v České republice
vykonatelné, je-li vykonatelné podle práva tohoto členského státu.
(2) Rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize jiného členského státu ohledně
snížení položek kmenového kapitálu tier 1, odpisu a konverze odepisovatelných kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků nebo odpisu nebo konverze
odepisovatelných závazků řídících se českým právním řádem, nebo obdobné rozhodnutí ve
vztahu k věřitelům majícím sídlo v České republice, je v České republice vykonatelné, je-li
vykonatelné podle práva tohoto členského státu.
(3) Rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize jiného členského státu o uložení
povinnosti poskytnout provozní služby nebo zařízení nezbytné k provádění činnosti
v souvislosti s předmětem přechodu povinné osobě nebo členovi skupiny povinné osoby
včetně těch, u kterých bylo uplatněno opatření k řešení krize nebo jejichž úpadek je
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vykonatelné podle práva tohoto jiného členského státu.
(3)(4) Česká národní banka opatří rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2, 2 nebo 3 na
žádost orgánu příslušného k řešení krize jiného členského státu doložkou vykonatelnosti.
Česká národní banka a Ministerstvo financí poskytují přiměřenou součinnost orgánu
příslušnému k řešení krize jiného členského státu tak, aby byla zajištěná platnost a účinnost
opatření podle odstavců 1 a 2 až 3 podle českého právního řádu. Ostatní orgány veřejné
správy poskytují České národní bance a Ministerstvu financí veškerou potřebnou součinnost.
(4)(5) Česká národní banka může rozhodnout o přechodu nástrojů účasti, majetku
nebo dluhů s účinky na území jiného členského státu, jsou-li splněny požadavky stanovené
právním řádem tohoto členského státu k provedení takového přechodu.
CELEX: 32019L0879

§ 167
(1) Je-li předmětem opatření k řešení krize majetek, který se nachází v jiném než
členském státě, nebo nástroj účasti, majetek a dluhy, které se řídí právem jiného než
členského státu, Česká národní banka může
a) požadovat, aby osoba, která řídí povinnou osobu, vůči které je uplatněno opatření k řešení
krize, a nabyvatel takového majetku, nástroje účasti a dluhů přijali dostatečná opatření
k zajištění realizace odpisu, konverze a opatření k řešení krize,
b) požadovat, aby osoba, která řídí povinnou osobu, vůči které je uplatněno opatření k řešení
krize, před nabytím účinnosti přechodu, odpisu, konverze nebo jiného opatření k řešení krize,
držela tento majetek na účet nabyvatele do doby, než přechod, odpis, konverze nebo jiné
opatření nabude účinnosti,
c) rozhodnout, že výdaje, které vznikly nabyvateli takového majetku, nástrojů účasti a dluhů
v souvislosti s postupem podle písmen a) a b), byly uhrazeny postupem podle § 165 178.
(2) Česká národní banka neuplatní opatření k řešení krize podle odstavce 1, je-li
navzdory nezbytným opatřením podle odstavce 1 písm. a) vysoce nepravděpodobné, že bude
zajištěna účinnost tohoto opatření k řešení krize ve vztahu k majetku v jiném než členském
státě nebo nástrojům účasti a dluhům řídícím se právem jiného než členského státu.
(3) Česká národní banka zruší rozhodnutí nebo opatření obecné povahy o uplatnění
opatření k řešení krize podle odstavce 1 v rozsahu, ve kterém bylo přijato v rozporu
s požadavkem podle odstavce 2, s účinky od okamžiku účinnosti zrušovaného rozhodnutí
nebo opatření obecné povahy.
CELEX: 32014L0059
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Zákaz některých smluvních ujednání
§ 168
(1) Opatření k řešení krize, opatření podle § 81a a 81b a opatření k předcházení
krizím uplatněné vůči povinné osobě v souladu s tímto zákonem, nebo srovnatelným právním
předpisem jiného členského státu, nebo okolnost vzniklá v přímém důsledku uplatnění těchto
opatření se pro účely smlouvy, jejíž stranou je tato povinná osoba, nepovažuje za skutečnost
zakládající právo na ukončení závazku nebo za opatření insolvenčního řízení, včetně opatření
pro řešení úpadku podle § 367 odst. 2 insolvenčního zákona, pokud trvá plnění smluvních
povinností, které tvoří podstatu a účel této smlouvy, včetně platebních povinností
a poskytování zajištění.
(2) Pro účely tohoto zákona se ujednáním o křížovém selhání rozumí ujednání, na
jehož základě se dluh vyplývající ze smlouvy stane splatným nebo dojde k jiné změně nebo
zkracování dlužníkových práv ze smlouvy na základě nastoupení smluvně určené skutečnosti,
která se týká plnění dluhu jiné osoby z této smlouvy, nebo plnění dlužníka z jiné smlouvy,
nebo plnění dluhu jiné osoby z jiné smlouvy. Pro účely tohoto paragrafu se za uplatnění
opatření k řešení krize a opatření k předcházení krizím považuje také obdobné rozhodnutí
příslušného orgánu jiného členského státu a obdobné rozhodnutí příslušného orgánu jiného
než členského státu, je-li takové rozhodnutí uznáno podle § 195.
(3) Opatření k řešení krize, opatření podle § 81a a 81b nebo opatření k předcházení
krizím se nepovažují za skutečnost zakládající právo na ukončení závazku nebo za opatření
insolvenčního řízení, včetně opatření pro řešení úpadku podle § 367 odst. 2 insolvenčního
zákona, ani pro účely smlouvy,
a) ve které jsou smluvní povinnosti zajištěny ovládající osobou nebo členem skupiny osob
a smluvní stranou je ovládaná osoba, nebo
b) kde smluvní stranou je člen skupiny osob a která obsahuje ujednání o křížovém selhání.
(4) Jestliže povinná osoba plní smluvní povinnosti, které tvoří podstatu a účel této
smlouvy, včetně platebních povinností a poskytování zajištění, nepřihlíží se k ustanovením
tohoto zákona právních předpisů nebo smluvním ujednáním, na základě kterých by jinak
opatření k předcházení krizím, opatření podle § 81a a 81b a opatření k řešení krize nebo
okolnosti vzniklé v přímém důsledku uplatnění těchto opatření odůvodňovala
a) výkon práva na ukončení závazku, včetně výkonu obdobného práva ze smlouvy, jejíž
smluvní stranou je ovládaná osoba a kde jsou smluvní povinnosti zajištěny členem skupiny,
a výkonu obdobných práv ze smlouvy, jejíž stranou je člen skupiny a která obsahuje ujednání
o křížovém selhání, nebo
b) výkon práva na nabytí nebo uspokojení ze zajištění poskytnutého povinnou osobou, výkon
práva na požadování smluvní pokuty, výkon práva na zadržení majetku ve vlastnictví povinné
osoby nebo výkon obdobného práva ve vztahu k majetku poskytnutému povinnou osobou,
nebo výkon obdobných práv ve vztahu k členovi skupiny v případě ujednání o křížovém
selhání.
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(5) Jestliže povinná osoba plní smluvní povinnosti, které tvoří podstatu a účel této
smlouvy, včetně platebních povinností a poskytování zajištění, nepřihlíží se k ustanovením
zákona jiných právních předpisů nebo smluvním ujednáním, na základě kterých by jinak
opatření k předcházení krizím, opatření podle § 81a a 81b a opatření k řešení krize nebo
okolnosti vzniklé v přímém důsledku uplatnění těchto opatření odůvodňovala změnu nebo
zkracování smluvních práv povinné osoby nebo člena skupiny osob v případě ujednání
o křížovém selhání.
CELEX: 32014L0059
CELEX: 32019L0879

§ 169
(1) Smluvní ujednání ani ustanovení jiných právních předpisů podmiňující výkon
práv uvedených v § 168 odst. 4 a 5 skutečnostmi jinými, než je uplatnění opatření
k předcházení krizím, opatření podle § 81a a 81b nebo uplatnění opatření k řešení krize nebo
okolnosti vzniklé v přímém důsledku uplatnění těchto opatření, nejsou ustanoveními § 168
odst. 4 a 5 dotčena.
(2) Pro účely § 168 odst. 1 a 3 až 5 se za porušení smluvní povinnosti nepovažuje
takové neplnění smluvních povinností, které nastalo v důsledku pozastavení výkonu práva
nebo povinnosti podle § 82a § 81a, 81b a 83 až 85 nebo obdobného rozhodnutí orgánu
příslušného k řešení krize jiného členského státu.
(3) Ustanovení § 168 odst. 1 a 3 až 5 a odstavce 1 se považují za imperativní
ustanovení podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne
17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
CELEX: 32019L0879

Díl 11
Společná ustanovení k přechodům a převodům nástrojů účasti, majetku a dluhů
§ 170
Pravidla neplatnosti, neúčinnosti nebo odporovatelnosti právních jednání z důvodu
poškozování věřitelů
Pravidla týkající se neplatnosti, neúčinnosti nebo odporovatelnosti právních jednání
z důvodu poškozování věřitelů podle zákona upravujícího likvidaci a podle insolvenčního
zákona se pro účely přechodu a převodu nástrojů účasti, majetku a dluhů podle tohoto zákona
nepoužijí.
§ 171
Omezení částečných přechodů
(1) Rozhodne-li Česká národní banka o přechodu pohledávek nebo dluhů plynoucích
ze závazku podle § 173 odst. 2 písm. b) až d), nesmí dojít k přechodu pouze některých práv
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písm. d) nesmí dojít ke změně nebo zániku práv a povinností plynoucích z tohoto vztahu.
(2) Předmětem omezení odstavce 1 jsou pouze pohledávky, které jsou podle dohody
způsobilé k započtení.
(3) Česká národní banka nesmí ve vztahu k závazku podle § 173 odst. 2 písm. a)
rozhodnout o přechodu
a) zajištění bez současného předmětu zajištěné pohledávky a výnosů ze zajištění,
b) zajištěné pohledávky bez současného přechodu výnosů ze zajištění,
c) převést výnosy ze zajištění bez současného převodu předmětu zajištěné pohledávky.
(4) Česká národní banka dále nesmí ve vztahu k závazku podle odstavce 3 uplatnit
opatření k řešení krize podle § 164 písm. a) až d) nebo f) nebo g) tak, že dojde k zániku
zajištěné zajištění pohledávky.
(5) Rozhodne-li Česká národní banka o úplném nebo částečném přechodu práv nebo
povinností plynoucích ze závazků uvedených v § 173 odst. 2 písm. e) a f), jejichž stranou je
dotčená povinná osoba, nesmí dojít k přechodu pouze některých, nýbrž všech práv
a povinností plynoucích z daného závazku nebo jeho části.
(6) Česká národní banka nesmí ve vztahu k závazku podle odstavce 5 uplatnit opatření
k řešení krize podle § 164 písm. a) až d) nebo f) nebo g) tak, že dojde ke změně nebo zániku
práv a povinností plynoucích z tohoto závazku nebo jeho části.
(7) Je-li to nutné pro zachování dostupnosti krytých pohledávek z vkladů, Česká
národní banka může bez ohledu na ustanovení v odstavcích 1 až 3 až 6 rozhodnout o
a) přechodu krytých pohledávek z vkladů, jež jsou předmětem jakéhokoliv závazku
uvedeného v odstavcích 1 až 3 až 6 bez současného přechodu práv a povinností plynoucích
z tohoto závazku, nebo
b) přechodu, změně nebo zániku práv či povinností povinné osoby bez současného přechodu
krytých pohledávek z vkladů.
CELEX: 32014L0059

§ 172
Ochrana platebních a vypořádacích systémů
Uplatněním opatření k řešení krize podle § 164 písm. c) nebo d) nebo v důsledku
částečného přechodu nebo převodu nesmí být narušena činnost nebo dojít k rozporu s pravidly
a) platebních systémů s neodvolatelností zúčtování a zahraničních platebních systémů
s neodvolatelností zúčtování, přičemž § 68 115 zákona upravujícího platební styk se použije
obdobně, a
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s neodvolatelností vypořádání, přičemž § 88 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém
trhu se použije obdobně.
CELEX: 32014L0059

§ 173
Závazky podléhající omezením
(1) Pro účely § 171 a 172 se za přechod považuje jakýkoliv přechod pohledávek nebo
dluhů povinné osoby na jinou osobu.
(2) Omezením podle § 171 a 172 podléhají, bez ohledu na počet jejich stran, je-li
důvod jejich vzniku a trvání smluvní nebo zákonný a řídí-li se v celku nebo částečně
zahraničním právním řádem
a) zajištěné dluhy,
b) finanční zajištění, jež má povahu převodu finančního kolaterálu,
c) dohoda o započtení, podle které je možné započíst 2 nebo více vzájemných pohledávek
povinné osoby a protistrany,
d) započtení vzájemných pohledávek, na základě kterého dojde k vypořádání nebo zúčtování
vzájemných pohledávek tak, že výsledkem bude jediná pohledávka jedné smluvní strany a jí
odpovídající dluh druhé smluvní strany uhradit výslednou částku, včetně závěrečného
vyrovnání,
e) kryté dluhopisy,
f) dohoda o strukturovaném financování, včetně sekuritizace a nástrojů pro snížení rizika
(hedging) tvořících neoddělitelnou část souboru majetku určeného ke krytí a zajištěných
obdobným způsobem jako kryté dluhopisy; to zahrnuje poskytnutí a přijetí majetkové jistoty
stranou dohody nebo správcem, zmocněncem nebo jinou pověřenou osobou.
(3) Ustanovení o omezení částečných přechodů podle § 171 se ve vztahu k převodům
podle § 105 odst. 2 a § 115 odst. 2 použijí obdobně.
HLAVA III IV
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K UPLATNĚNÍ OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ KRIZE
Díl 1
Informační povinnosti České národní banky
§ 174
(1) Domnívá-li se Česká národní banka, že podmínka podle § 78 odst. 1 písm. a) a b)
je ve vztahu k povinné osobě splněna, bez zbytečného odkladu o tom informuje
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a) orgán vykonávající dohled nad pobočkou povinné osoby,
b) orgán příslušný k řešení krize v členském státě, ve kterém působí pobočka povinné osoby,
c) Garanční systém finančního trhu,
d) orgán příslušný k řešení krize skupiny, je-li povinná osoba členem skupiny,
e) Ministerstvo financí,
f) orgán dohledu na konsolidovaném základě, podléhá-li povinná osoba dohledu na
konsolidovaném základě a
g) Evropskou radu pro systémová rizika16).
(2) Česká národní banka je povinna vytvořit postup pro zajištění přiměřené ochrany
důvěrných informací pro účely ustanovení odstavce 1.
(3) Informaci podle odstavce 1 a informaci, kterou Česká národní banka, Ministerstvo
financí nebo Garanční systém finančního trhu obdrží podle obdobného ustanovení
srovnatelného právního předpisu jiného členského státu, nelze bez předchozího písemného
souhlasu původce informace poskytnout osobě nebo orgánu neuvedeným v odstavci 1.
§ 175
(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu, nebo není-li to možné, tak v lhůtě
přiměřené okolnostem, informuje o uplatnění opatření k řešení krize
a) osoby nebo orgány podle § 174 odst. 1,
b) Evropskou komisi, Evropskou centrální banku, Evropský orgán dohledu (Evropský orgán
pro cenné papíry a trhy)17), Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění)18) a Evropský orgán pro bankovnictví a
c) provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, zahraničního
vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, platebního systému s neodvolatelností
zúčtování a zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování, jehož účastníkem
je povinná osoba.
(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje kopii rozhodnutí a den jeho vykonatelnosti
nebo kopii opatření obecné povahy a den jeho účinnosti.
§ 176
(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu, nebo není-li to možné, pak ve lhůtě
přiměřené okolnostem, uveřejní na svých internetových stránkách informaci o uplatnění
opatření k řešení krize, odpisu a konverze nebo snížení položek kmenového kapitálu tier 1
včetně výzvy podle § 222 odst. 3 a informaci o jeho dopadech zejména na klienty a zákazníky
povinné osoby.
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(2) Je-li rozhodnutí nebo opatření obecné povahy o uplatnění opatření podle odstavce
1 již uveřejněno na internetových stránkách České národní banky, nemusí Česká národní
banka zveřejnit informaci o tomto rozhodnutí nebo opatření obecné povahy, ale informuje na
svých internetových stránkách o předpokládaných hlavních dopadech tohoto rozhodnutí nebo
opatření obecné povahy zejména na klienty a zákazníky povinné osoby.
(3) Před uveřejněním rozhodnutí nebo opatření obecné povahy o uplatnění opatření
k řešení krize, odpisu a konverze kapitálových nástrojů nebo snížení položek kmenového
kapitálu tier 1 nebo informace o takovém rozhodnutí nebo opatření obecné povahy na
internetových stránkách je Česká národní banka povinna posoudit dopad zveřejnění na
finanční, hospodářskou nebo měnovou politiku, obchodní zájmy fyzických nebo právnických
osob nebo šetření a audity prováděné Českou národní bankou nebo jinými orgány a osobami.
Pokud by zveřejnění některých údajů bylo v rozporu s veřejným zájmem, Česká národní
banka tyto údaje nezveřejní.
(4) Česká národní banka předá informace, které zveřejnila podle odstavců 1 až 3,
Evropskému orgánu pro bankovnictví za účelem jejich zveřejnění.
(5) Informace, které zveřejnila Česká národní banka podle odstavců 1 až 3, povinná
osoba bez zbytečného odkladu uveřejní na svých internetových stránkách nebo není-li to
možné, tak obdobným způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Jsou-li nástroje účasti nebo dluhové nástroje vydávané povinnou osobou přijaty
k obchodování na regulovaném trhu, povinná osoba bez zbytečného odkladu uveřejní
informace podle odstavce 5 formou a způsobem uveřejňování povinně uveřejňovaných
informací podle § 136 127 odst. 2 a 3 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu
nebo podle obdobného ustanovení srovnatelného zahraničního právního předpisu.
(7) Nejsou-li nástroje účasti nebo dluhové nástroje vydávané povinnou osobou přijaty
k obchodování na regulovaném trhu, povinná osoba bez zbytečného odkladu zašle informace
podle odstavce 5 vlastníkům nástroje účasti na povinné osobě a věřitelům povinné osoby,
kteří jsou jí známi z jí dostupných rejstříků nebo seznamů. O zaslání informací informuje
Českou národní banku.
CELEX: 32019L0879

Díl 2
Právo věřitelů a vlastníků nástrojů účasti na dorovnání
§ 177
(1) Česká národní banka v nejkratší možné době, nejpozději do 1 roku od uplatnění
opatření k řešení krize nebo odpisu a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků rozhodne o majetkovém dorovnání vlastníků nástrojů účasti na povinné
osobě a věřitelů povinné osoby přihlášených podle § 222 odst. 3 (dále jen „rozhodnutí
o dorovnání“). Byly-li splněny podmínky pro spoluúčast Fondu pojištění vkladů podle § 221,
o majetkovém dorovnání ve vztahu k němu rozhodne Česká národní banka vždy.
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oceňovatelem; toto ocenění obsahuje
a) skutečné zacházení, jehož předmětem byli vlastníci nástroje účasti na povinné osobě
a věřitelé povinné osoby; toto skutečné zacházení musí zohlednit náhradu nebo dodatečné
protiplnění, o které bylo rozhodnuto podle § 57,
b) hypotetické zacházení, jehož předmětem by byli vlastníci nástroje účasti na povinné osobě
a věřitelé povinné osoby, kdyby o majetku povinné osoby bylo zahájeno insolvenční řízení
v okamžiku uplatnění opatření k řešení krize, snížení položek kmenového kapitálu tier 1 nebo
odpisu a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků a
c) stanovení přesné ztráty nebo zisku každého z vlastníků nástrojů účasti a každého z věřitelů
vyjádřeného v penězích plynoucího z toho, že s vlastníky nástrojů účasti na povinné osobě
a věřiteli povinné osoby bylo zacházeno podle písmene a) a nikoliv podle písmene b)
a odůvodnění výše této ztráty nebo zisku.
(3) Vyplývá-li z ocenění, že přihlášeným vlastníkům nástrojů účasti, přihlášeným
věřitelům povinné osoby nebo Fondu pojištění vkladů vznikla ztráta podle odstavce 2
písm. c), Česká národní banka rozhodne, že jim přísluší dorovnání v penězích ve výši jejich
ztráty podle odstavce 2 písm. c). Česká národní banka oznámí toto rozhodnutí Fondu pro
řešení krize, který do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zahájí výplatu
dorovnání ve výši určené rozhodnutím o dorovnání.
(4) Právo oprávněné osoby na plnění z Fondu pro řešení krize se promlčí uplynutím
3 let ode dne stanoveného jako den zahájení plateb.
(5) Vyplývá-li z ocenění, že přihlášeným vlastníkům nástrojů účasti, přihlášeným
věřitelům povinné osoby nebo Fondu pojištění vkladů ztráta podle odstavce 2 písm. c)
nevznikla, Česká národní banka rozhodne, že jim nepřísluší dorovnání.
(6) Pro účely ocenění podle odstavce 2 se § 52 až 54 a § 58 použijí obdobně.
V ocenění se nepřihlíží k případné veřejné podpoře.
CELEX: 32014L0059

Díl 3
Úhrada nákladů České národní banky a Fondu pro řešení krize
§ 178
(1) Česká národní banka, jakož i Fond pro řešení krize, mají nárok na úhradu nákladů,
které vynaložily v souvislosti s uplatněním opatření k řešení krize. Náklady jsou nahrazovány
v prokázané výši.
(2) Česká národní banka může uložit úhradu svých nákladů
a) povinné osobě,
b) překlenovací instituci,
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c) osobě pro správu aktiv, nebo
d) původním vlastníkům nástrojů účasti na povinné osobě, došlo-li k přechodu jejich nástrojů
účasti postupem podle § 96 odst. 1, § 102 odst. 1 nebo § 113 odst. 1 a je-li jim poskytnuto
protiplnění; takovou úhradu nákladů lze uložit pouze do výše poskytovaného protiplnění
a pouze způsobem podle odstavce 4.
(3) Fond pro řešení krize má právo na úhradu svých nákladů podle odstavce 1 vůči
osobám uvedeným v odstavci 2.
(4) Česká národní banka, jakož i Fond pro řešení krize, započítají uloženou povinnost
náhrady nákladů proti případnému poskytovanému protiplnění.
ČÁST SEDMÁ
PŘESHRANIČNÍ ASPEKTY
HLAVA I
ZÁSADY ČINNOSTI
§ 179
(1) Vykonává-li Česká národní banka nebo jiný subjekt nebo orgán podle tohoto
zákona pravomoci, které mohou mít dopad na finanční stabilitu, veřejné rozpočty,
mechanismus financování řešení krize, systém pojištění vkladů nebo systém pro odškodnění
investorů jiného členského státu, dbá na transparentnost procesu výkonu této pravomoci. Dále
Česká národní banka nebo jiný subjekt nebo orgán zohledňují zejména
a) potřebu spolupráce s jinými orgány nebo odpovědnými subjekty jiných členských států,
b) efektivnost, koordinaci a včasný výkon pravomocí,
c) spravedlivé rozložení zátěže mezi dotčené členské státy.
(2) Česká národní banka nebo jiný subjekt nebo orgán vykonávající pravomoc podle
tohoto zákona jsou povinni zohlednit dopad výkonu této pravomoci na finanční stabilitu,
státní rozpočet, mechanismus financování řešení krize, systém pojištění vkladů nebo systém
pro odškodnění investorů členského státu, na jehož území má sídlo člen dotčené skupiny nebo
na jehož území působí dotčená významná pobočka.
(3) Stanoví-li tento zákon povinnost konzultovat výkon pravomoci s orgánem nebo
subjektem jiného členského státu, Česká národní banka nebo jiný subjekt nebo orgán
vykonávající pravomoc podle tohoto zákona jsou povinni s tímto orgánem nebo subjektem
konzultovat alespoň ty prvky výkonu pravomoci, které mohou mít dopad na člena skupiny se
sídlem na území dotčeného členského státu, pobočku působící na území dotčeného členského
státu nebo na finanční stabilitu dotčeného členského státu.
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HLAVA II
KOLEGIA
Díl 1
Kolegium pro řešení krize
§ 180
(1) Kolegiem pro řešení krize se rozumí kolegium, které zřizuje orgán příslušný
k řešení krize skupiny (dále jen „kolegium“).
(2) Členy kolegia jsou
a) orgán příslušný k řešení krize skupiny,
b) orgány příslušné k řešení krize ovládaných osob,
c) orgány příslušné k řešení krize v členských státech, ve kterých mají sídlo osoby podle § 2
písm. c) ovládající povinné osoby ve skupině,
d) orgány příslušné k řešení krize významných poboček,
e) orgán dohledu na konsolidovaném základě a orgán dohledu, je-li členem kolegia orgán
příslušný k řešení krize v tomto členském státě,
f) ústřední banka, není-li zároveň orgánem dohledu a považuje-li to orgán dohledu za účelné,
g) příslušné ministerstvo členského státu, jehož orgán příslušný k řešení krize je členem
kolegia, není-li samo orgánem příslušným k řešení krize,
h) orgán nebo jiný subjekt odpovědný za systém pojištění vkladů, je-li členem kolegia orgán
příslušný k řešení krize tohoto členského státu a
i) Evropský orgán pro bankovnictví; který však pro účely jednání kolegia nedisponuje
hlasovacím právem.
(3) Členové kolegia v rámci kolegia úzce spolupracují při
a) výměně informací nutných k vypracování skupinového plánu řešení krize, k výkonu
přípravných a preventivních pravomocí nad evropskou finanční skupinu a její řešení krize,
b) vypracování skupinového plánu řešení krize,
c) posouzení způsobilosti k řešení krize evropské finanční skupiny,
d) odstranění překážek způsobilosti k řešení krize evropské finanční skupiny,
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f) dosažení dohody o postupu skupinového řešení krize,
g) informování veřejnosti o postupu skupinového řešení krize,
h) koordinaci financování řešení krize,
i) stanovení minimálních požadavků na individuální a skupinové úrovni minimálního
požadavku a vnitřního minimálního požadavku a
j) projednávání všech otázek souvisejících se skupinovým řešením krize.
CELEX: 32019L0879

§ 181
(1) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny
a) řídí a koordinuje činnost kolegia,
b) svolává jednání kolegia a včasně informuje všechny členy kolegia o plánovaném jednání
a jeho programu tak, aby mohli požádat o účast,
c) rozhoduje, kteří členové a pozorovatelé se zúčastní jednání; přitom bere v úvahu význam
projednávaného tématu pro jednotlivé členy a pozorovatele a přihlíží zejména k možnému
dopadu na finanční stabilitu členských států členů kolegia,
d) informuje v přiměřeném čase všechny členy kolegia o rozhodnutích a závěrech z jednání
kolegia a
e) koordinuje výměnu informací mezi jednotlivými členy kolegia.
(2) Plní-li již zřízené kolegium nebo obdobná skupina úkoly podle § 180 odst. 3
a splňuje-li požadavky na fungování kolegia včetně členství a účasti podle tohoto zákona,
Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny není povinna kolegium
zřizovat; platí, že takto zřízené kolegium nebo obdobná skupina se považuje za kolegium
podle § 180 odst. 1.
(3) Zřídí-li Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny pro plnění
úkolů podle § 180 odst. 3 kolegium, pak je jeho činnost založena na písemných ujednáních,
která připravuje Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny po
projednání s dalšími členy kolegia podle § 180 odst. 2 písm. b) až i). Je-li to účelné, Česká
národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny koordinuje činnost a spolupráci
s příslušnými orgány jiných než členských států.
(4) Orgán příslušný k řešení krize jiného členského státu je oprávněn účastnit se
jednání kolegia vždy, když je na programu jednání otázka, která je předmětem společného
rozhodování, nebo týká-li se člena skupiny, který vykonává svou činnost na území tohoto
členského státu.
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osoba nebo pobočka, se může na vlastní žádost účastnit jednání kolegia jako pozorovatel za
předpokladu, že Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny shledá, že
tím nebude narušena důvěrnost sdílených informací.
§ 182
Česká národní banka je oprávněna účastnit se jednání kolegia vždy, když je na
programu jednání otázka, která je předmětem společného rozhodování, nebo týká-li se člena
skupiny, který vykonává svou činnost na území České republiky.
Díl 2
Evropské kolegium příslušné k řešení krize
§ 183
(1) Mají-li instituce nebo evropské ovládající osoby ovládané osobou se sídlem na
území jiného než členského státu sídlo na území České republiky a nejméně 1 dalšího
členského státu nebo vykonává-li instituce se sídlem na území jiného než členského státu na
území České republiky a nejméně 1 dalšího členského státu činnost prostřednictvím
významné pobočky, potom Česká národní banka a příslušné orgány těchto států zřídí
evropské kolegium příslušné k řešení krize (dále jen „evropské kolegium“), které plní shodné
úkoly podle § 180 odst. 3 vůči ovládaným institucím a přiměřeně vůči pobočkám. Na činnost
evropského kolegia se obdobně použijí § 180 a 181, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak.
(2) Při stanovení minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního požadavku
zohledňují členové evropského kolegia případnou globální strategii řešení krize přijatou
orgány jiného než členského státu.
(3) Pokud členové evropského kolegia 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.
(2)(5) Evropské kolegium není nutné zakládat, shodnou-li se příslušné orgány
členských států, že již zřízené kolegium nebo obdobná skupina plní stejné úkoly a splňuje
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skupina se považuje za kolegium podle odstavce 1.
(3) Evropskému kolegiu předsedá orgán příslušný k řešení krize členského státu, ve
kterém se nachází orgán dohledu na konsolidovaném základě a má sídlo finanční holdingová
osoba založená podle jiného předpisu19) nebo obdobného ustanovení srovnatelného
zahraničního právního předpisu.
(4) Členové evropského kolegia navrhnou a zvolí předsedajícího evropského kolegia,
není-li postupováno podle odstavce 3.
CELEX: 32019L0879

____________________
19)

§ 26e odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 25e odst. 6 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 153 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů.
HLAVA III
SKUPINOVÉ ŘEŠENÍ KRIZE
Díl 1
Postup pro skupinové řešení krize
§ 184
Postup pro skupinové řešení krize musí
a) zohlednit skupinový plán řešení krize, popřípadě plán řešení krize,
b) určit vhodná opatření, která by měla být přijata příslušnými orgány členských států
a způsob jejich koordinace ve vztahu ke členům evropské finanční skupiny a
c) obsahovat plán financování, který zohledňuje skupinový plán řešení krize, popřípadě plány
řešení krize a zásady pro sdílení nákladů podle § 220.
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Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny při
skupinovém řešení krize
§ 185
Oznamovací povinnost
Zjistí-li Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny, že evropská
ovládající osoba splňuje podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize podle § 78 odst. 1,
bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí dalším členům kolegia. Oznámení tvoří
a) osvědčení o splnění podmínek pro uplatnění opatření k řešení krize podle § 78 odst. 1 a
b) návrh vhodného opatření k řešení krize, návrh na podání insolvenčního návrhu nebo návrh
na zrušení této osoby.
§ 186
Posouzení dopadů
Obdrží-li Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny oznámení
orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby o splnění podmínek pro uplatnění opatření
k řešení krize a návrh vhodného opatření, pak po konzultaci s dalšími členy kolegia posoudí
potenciální dopad navrženého opatření na evropskou finanční skupinu a její členy, zejména
pak posoudí, zda by uplatnění tohoto opatření nevedlo ke splnění podmínek pro uplatnění
opatření k řešení krize u jiného člena skupiny.
§ 187
Vyhodnocení dopadů
(1) Neshledá-li Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny po
konzultaci s členy kolegia, že by uplatnění navrženého opatření podle § 186 vedlo ke splnění
podmínek uplatnění opatření k řešení krize u jiného člena skupiny, oznámí tuto skutečnost
orgánu příslušnému k řešení krize ovládané osoby, který opatření navrhl.
(2) Shledá-li Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny po
konzultaci se členy kolegia, že by uplatnění navrženého opatření pravděpodobně vedlo ke
splnění podmínek řešení krize jiného člena skupiny, pak do 24 hodin od obdržení tohoto
oznámení navrhne postup pro skupinové řešení krize a předloží jej kolegiu.
(3) Lhůta podle odstavce 2 může být prodloužena se souhlasem orgánu příslušného
k řešení krize ovládané osoby, který oznámení učinil.
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Opatření České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny při
skupinovém řešení krize
(1) Navrhne-li Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny
uplatnění opatření k řešení krize, podání insolvenčního návrhu nebo návrhu na zrušení
evropské ovládající osoby podle § 185, může zároveň navrhnout postup skupinového řešení
krize, pokud
a) je pravděpodobné, že by uplatnění opatření k řešení krize, podání insolvenčního návrhu
nebo návrhu na zrušení evropské ovládající osoby vedlo ke splnění podmínek uplatnění
opatření k řešení krize u jiného člena skupiny,
b) je pravděpodobné, že by uplatnění navrženého opatření, podání insolvenčního návrhu nebo
návrhu na zrušení evropské ovládající osoby nevedlo k dostatečné stabilizaci situace skupiny,
c) jedna nebo více ovládaných osob evropské finanční skupiny splňuje podmínky uplatnění
opatření k řešení krize, nebo
d) by uplatnění skupinového řešení krize bylo výhodné pro jednotlivé členy i skupinu jako
celek.
(2) Rozhodne-li se Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny
navrhnout postup pro skupinové řešení krize, přijímá se postup pro skupinové řešení krize
dohodou České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny a orgánů
příslušných k řešení krize ovládaných osob, na které se vztahuje postup pro skupinové řešení
krize. Není-li dosaženo dohody všemi dotčenými orgány příslušnými k řešení krize, může
Česká národní banka uzavřít dohodu jen s orgány příslušnými k řešení krize, které
s dohodou souhlasí. Česká národní banka uplatní opatření vůči povinným osobám v souladu
s touto dohodou.
(3) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny může za účelem
dosažení dohody kolegia podle odstavce 2 požádat Evropský orgán pro bankovnictví
o provedení nezávazného zprostředkování podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7).
CELEX: 32014L0059

§ 189
Samostatné opatření
Rozhodne-li se Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize skupiny
nenavrhnout postup pro skupinové řešení krize nebo není-li dosaženo dohody podle § 188
odst. 2, uplatní po konzultaci s dalšími členy kolegia samostatné opatření. Opatření zohlední
plán řešení krize a dopad na finanční stabilitu členských států členů kolegia.
CELEX: 32014L0059
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Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby při
skupinovém řešení krize
§ 190
Oznamovací povinnost
Zjistí-li Česká národní banka, že ovládaná osoba, která je členem evropské finanční
skupiny a podléhá jejímu dohledu, splňuje podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize
podle § 78 odst. 1, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí orgánu příslušnému
k řešení krize skupiny a orgánu dohledu na konsolidovaném základě, je-li odlišný, a ostatním
členům kolegia této skupiny. Toto oznámení tvoří
a) osvědčení o splnění podmínek pro uplatnění opatření k řešení krize podle § 78 odst. 1 a
b) návrh vhodného opatření k řešení krize, návrh na podání insolvenčního návrhu nebo návrh
na zrušení této osoby.
Opatření České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby
při skupinovém řešení krize
§ 191
(1) Souhlasí-li Česká národní banka s postupem pro skupinové řešení krize, může
uzavřít dohodu o postupu pro skupinové řešení krize se členy kolegia, kteří s navrženým
postupem rovněž souhlasili.
(2) Česká národní banka může za účelem dosažení dohody podle odstavce 1 požádat
Evropský orgán pro bankovnictví o provedení nezávazného zprostředkování podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti
bankovnictví7).
(3) Nesouhlasí-li Česká národní banka s navrženým postupem pro skupinové řešení
krize, může zejména z důvodu zachování finanční stability bez zbytečného odkladu
rozhodnout o uplatnění samostatného opatření k řešení krize, podání insolvenčního návrhu
nebo návrhu na zrušení dané osoby. Své rozhodnutí musí odůvodnit a oznámit orgánu
příslušnému k řešení krize skupiny a orgánům příslušným k řešení krize zahrnutých v postupu
pro skupinové řešení krize a informovat je o opatřeních, která uplatní. Rozhodnutí vezme
v úvahu plán řešení krize, případný dopad na finanční stabilitu členských států členů kolegia
zahrnutých v postupu pro skupinové řešení krize a případné účinky opatření na další části
skupiny.
(4) Česká národní banka se může odchýlit od plánu řešení krize, lze-li se zřetelem ke
všem okolnostem předpokládat, že bude jiným způsobem dosaženo účelů řešení krize podle
§ 75 efektivněji.
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(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uplatní navržené opatření k řešení
krize, podá insolvenční návrh nebo návrh na zrušení dané osoby,
a) není-li zaveden postup pro skupinové řešení krize podle § 184,
b) nerozhodne-li orgán příslušný k řešení krize skupiny o oznámení podle § 190 do 24 hodin
od obdržení tohoto oznámení, nebo
c) nerozhodne-li orgán příslušný k řešení krize skupiny o oznámení podle § 190 ani
v dodatečné lhůtě, s jejíž délkou Česká národní banka souhlasila.
(2) Česká národní banka při uplatnění opatření k řešení krize, podání insolvenčního
návrhu nebo návrhu na zrušení dané osoby podle odstavce 1 spolupracuje s členy kolegia pro
řešení krize s cílem dosáhnout koordinovaného postupu k řešení krize ve vztahu ke všem
selhávajícím členům evropské finanční skupiny. O uplatnění opatření k řešení krize nebo
návrhu a dalším vývoji situace Česká národní banka pravidelně informuje členy kolegia pro
řešení krize.
§ 193
Dohodla-li se Česká národní banka na postupu pro skupinové řešení krize podle § 191
odst. 1, uplatní opatření vůči členům evropské finanční skupiny se sídlem na území České
republiky v souladu s tímto postupem.
ČÁST OSMÁ
VZTAHY S JINÝMI NEŽ ČLENSKÝMI STÁTY
Díl 1
Spolupráce s orgány jiných než členských států
§ 194
(1) Není-li spolupráce mezi orgány příslušnými k řešení krize v členských státech
a orgány příslušnými k řešení krize v jiných než členských státech upravena dohodou mezi
Evropskou unií a jiným než členským státem anebo dohodou mezi Českou republikou a jiným
než členským státem, a je-li to nezbytné pro zajištění spolupráce, může Česká národní banka
uzavřít dohodu o spolupráci s příslušným orgánem jiného než členského státu; tato dohoda
musí být v souladu s případnou rámcovou dohodou uzavřenou Evropským orgánem pro
bankovnictví s příslušným orgánem jiného než členského státu.
(2) Tímto ustanovením není dotčena možnost České národní banky uzavřít
dvoustrannou nebo vícestrannou dohodu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví7).
(3) Předmětem dohody o spolupráci podle odstavce 1 může být
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b) zajištění účinného rámce pro konzultace a spolupráci při vypracování plánů řešení krize
nebo skupinového plánu řešení krize a rozsahu a způsobu výkonu pravomocí podle § 196
a 197 v souladu s právním řádem a obdobnými pravomocemi jiného než členského státu,
c) výměna informací při uplatnění opatření k řešení krize podle tohoto zákona a v souladu
s právním řádem a obdobnými pravomocemi jiného než členského státu,
d) včasné předání informací a konzultace před provedením opatření podle tohoto zákona nebo
v souladu s právním řádem a obdobnými požadavky jiného než členského státu,
e) zveřejnění informací v případě společného postupu,
f) stanovení postupů pro výměnu informací a spolupráci podle písmen a) až e), které zahrnuje
i postupy pro fungování skupin nebo orgánů krizového řízení.
(4) Uzavře-li Česká národní banka dohodu o spolupráci podle odstavce 1, informuje
Evropský orgán pro bankovnictví.
Díl 2
Uznání a výkon postupů pro řešení krize jiných než členských států
§ 195
Uznání postupů pro řešení krize jiného než členského státu
(1) Společná dohoda České národní banky a ostatních členů evropského kolegia
ohledně uznání a výkonu postupů pro řešení krize jiného než členského státu je vůči České
národní bance závazná, vyjma případů, kdy je splněna alespoň jedna z podmínek podle
odstavce 3. Česká národní banka je povinna postupovat vůči osobám působícím na území
České republiky v souladu s touto dohodou.
(2) Není-li dosaženo společné dohody České národní banky a ostatních členů
evropského kolegia ohledně uznání a výkonu postupů pro řešení krize jiného než členského
státu nebo není-li zřízeno evropské kolegium, Česká národní banka přijme vlastní rozhodnutí.
Přitom vezme v úvahu zájmy ostatních členských států, ve kterých působí významné pobočky
nebo ovládané osoby instituce se sídlem na území jiného než členského státu nebo
ovládajících osob, a zejména případný dopad takového uznání a výkonu na ostatní členy
skupiny a finanční stabilitu v dotčených členských státech.
(3) Česká národní banka po konzultaci s ostatními členy evropského kolegia nebo
samostatně, není-li členem takového kolegia, rozhodne o odmítnutí uznání a výkonu postupů
pro řešení krize jiného než členského státu, zejména pokud
a) by takové uznání a výkon měly nepříznivý dopad na finanční stabilitu České republiky
nebo jiného členského státu,
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sídlem na území jiného než členského státu, jejímž prostřednictvím instituce působí na území
České republiky v souladu s § 197,
c) s věřiteli se sídlem nebo bydlištěm na území členského státu, nebo s věřiteli, jejichž
pohledávky jsou splatné na území členského státu, by bylo zacházeno jinak než s věřiteli
v obdobném postavení se sídlem nebo bydlištěm na území jiného než členského státu nebo
jejichž pohledávka je splatná na území jiného než členského státu,
d) by takové uznání a výkon měly značný dopad na veřejné rozpočty České republiky, nebo
e) by účinky takového uznání a výkonu byly v rozporu s právními předpisy České republiky.
§ 196
Výkon postupů pro řešení krize jiného než členského státu
(1) Za účelem výkonu postupů pro řešení krize jiného než členského státu Česká
národní banka může
a) uplatnit opatření k řešení krize ve vztahu k majetku a dluhům instituce se sídlem na území
jiného než členského státu nebo ovládající osoby se sídlem na území jiného než členského
státu, které jsou umístěny na území České republiky, řídí se právním řádem České republiky
nebo jsou vykonatelné na území České republiky, a to včetně majetku a dluhů zaúčtovaných
pobočkou instituce z jiného než členského státu, jejímž prostřednictvím instituce působí na
území České republiky,
b) provést, nebo vyžadovat po jiné osobě, přechod nástrojů účasti na instituci se sídlem na
území České republiky, jejíž ovládající osoba má sídlo na území jiného než členského státu.
(2) Je-li to nezbytné pro zajištění výkonu postupů pro řešení krize jiného než
členského státu, Česká národní banka může uplatnit opatření podle § 82a 83 až 85 ve vztahu
k právům a povinnostem ze smlouvy, jejíž stranou je pobočka instituce z jiného než členského
státu, jejímž prostřednictvím instituce působí na území České republiky, nebo instituce,
kterou ovládá osoba se sídlem na území jiného než členského státu.
(3) Česká národní banka může omezit vykonatelnost práva na ukončení závazku ze
smlouvy, jejíž stranou je pobočka instituce z jiného než členského státu, jejímž
prostřednictvím instituce působí na území České republiky nebo instituce, kterou ovládá
osoba se sídlem na území jiného než členského státu, nebo pokud se jedná o instituci, jejíž
majetek nebo dluhy se nacházejí na území České republiky, anebo se řídí právním řádem
České republiky, považuje-li se uplatnění opatření k řešení krize nebo postup pro řešení krize
jiného než členského státu ve vztahu k členovi skupiny za skutečnost opravňující k výkonu
práva na ukončení závazku. Omezit vykonatelnost lze pouze, pokud dotčená osoba nebo
pobočka plní smluvní povinnosti tvořící podstatu závazků včetně platebních povinností
a poskytování zajištění.
(4) Uznáním a výkonem postupů pro řešení krize jiného než členského státu není
dotčen postup podle insolvenčního zákona.
CELEX: 32014L0059
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Díl 3
Podmínky pro řešení krize pobočky instituce z jiného než členského státu
§ 197
(1) Pokud ve vztahu k pobočce instituce se sídlem na území jiného než členského
státu, jejímž prostřednictvím instituce působí na území České republiky, nebyl zahájen postup
pro řešení krize jiného než členského státu nebo pokud takový postup zahájen byl, ale je
splněna podmínka podle § 195 odst. 3, Česká národní banka může uplatnit opatření k řešení
krize ve vztahu k této pobočce, pokud je uplatnění tohoto opatření ve veřejném zájmu, a
a) pobočka splňuje nebo lze důvodně předpokládat, že splní podmínky pro odnětí povolení
k činnosti a žádné jiné opatření soukromého subjektu, orgánu dohledu nebo jiného než
členského státu by v přiměřené lhůtě nezabránilo splnění těchto podmínek nebo selhání
pobočky,
b) lze důvodně předpokládat, že instituce se sídlem na území jiného než členského státu, která
na území České republiky působí prostřednictvím pobočky, není nebo nebude schopna nebo
ochotna plnit své dluhy vůči věřitelům se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky
nebo jiného členského státu, nebo dluhy, které přijala nebo zaúčtovala pomocí pobočky,
jejímž prostřednictvím působí na území České republiky, a současně lze důvodně
předpokládat, že vůči této instituci nebyl a ani v přiměřené lhůtě nebude zahájen postup pro
řešení krize jiného než členského státu nebo řízení za účelem řešení jejího úpadku nebo jiné
obdobné řízení, nebo
c) příslušný orgán jiného než členského státu zahájil postup pro řešení krize vůči instituci se
sídlem na území jiného než členského státu nebo České národní bance oznámí záměr takový
postup zahájit.
(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
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FINANCOVÁNÍ
HLAVA I
GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU
§ 198
Garanční systém finančního trhu
(1) Fond pojištění vkladů vzniklý podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen „stávající Fond“) se tímto
zákonem mění na Garanční systém finančního trhu (dále jen „Garanční systém“). Podrobnosti
změny vnitřní organizační struktury upravuje § 253 až 255.
(2) Garanční systém spravuje jmění tvořené Fondem pojištění vkladů, Fondem pro
řešení krize a ostatní jmění Garančního systému majetkově a účetně odděleně a plní jiné
úkoly stanovené tímto zákonem. Na činnost Garančního systému se nevztahují právní
předpisy upravující pojišťovnictví.
(3) Ke splnění nebo uspokojení pohledávky věřitele za Garančním systémem vzniklé
v souvislosti s Fondem pojištění vkladů nebo Fondem pro řešení krize lze použít pouze
majetek v tomtéž fondu. Majetek Fondu pojištění vkladů nebo Fondu pro řešení krize nelze
použít ke splnění dluhu, který není dluhem náležejícím do téhož fondu.
(4) Fond pojištění vkladů ani Fond pro řešení krize nemají právní osobnost. Povinnost
uložená zákonem Fondu pro řešení krize nebo Fondu pojištění vkladů je povinností
Garančního systému. Právo přiznané zákonem Fondu pro řešení krize nebo Fondu pojištění
vkladů je právem Garančního systému.
Správní rada
§ 199
(1) Nejvyšším orgánem Garančního systému je pětičlenná správní rada.
(2) Členem správní rady nesmí být člen vedoucího orgánu povinné osoby, osoba, která
je v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k povinné osobě ani osoba, která není
plně svéprávná.
(3) Členové správní rady jsou jmenováni na období 5 let, a to i opakovaně. Předsedu,
místopředsedu a ostatní členy správní rady jmenuje a odvolává ministr financí. Dva členové
jsou jmenováni z řad zaměstnanců České národní banky na návrh České národní banky, dva
členové jsou jmenováni z řad státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců Ministerstva
financí a jeden člen je jmenován na návrh České bankovní asociace.
(4) Člen správní rady má vůči Garančnímu systému právo na náhradu nákladů
vzniklých mu v souvislosti s výkonem jeho funkce.
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§ 200
(1) Funkce člena správní rady zaniká uplynutím 2 měsíců od doručení prohlášení
o odstoupení ministru financí. Funkce člena správní rady jmenovaného z řad zaměstnanců
České národní banky a z řad státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců Ministerstva
financí zaniká ke dni skončení jeho pracovního či služebního poměru.
(2) Ministr financí odvolá člena správní rady
a) jestliže byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem své
funkce,
b) jestliže byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin majetkové povahy nebo pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činnostmi povinné osoby, nebo pro úmyslný
trestný čin jinak související s podnikáním, nebo
c) pro závažné porušení povinností vyplývajících z funkce člena správní rady.
(3) Na místo osoby, jejíž členství ve správní radě skončilo před uplynutím jejího
funkčního období, je jmenován nový člen správní rady, jehož funkční období skončí ke
stejnému dni, ke kterému by skončilo funkční období jeho předchůdce.
(4) Škodu, kterou člen správní rady způsobil při výkonu své funkce, je povinen
nahradit pouze způsobil-li ji úmyslně nebo jde-li o škodu způsobenou jeho hrubou nedbalostí.
Škodu nahradí
a) v plné výši, jedná-li se o škodu způsobenou úmyslně,
b) až do celkové výše 600 000 Kč za celé období výkonu své funkce, jedná-li se o škodu
vzniklou v důsledku hrubé nedbalosti.
(5) Člen správní rady, který je jmenován na návrh České bankovní asociace, není
oprávněn účastnit se jako zástupce Garančního systému v kolegiu ani seznamovat se se
skutečnostmi, které přímo souvisejí s ozdravnými postupy a řešením krize konkrétní instituce
nebo institucí a podléhají povinnosti mlčenlivosti podle tohoto zákona.
(6) Dozví-li se člen správní rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho
zájmu se zájmem Garančního systému, informuje o tom ostatní členy správní rady bez
zbytečného odkladu, nejpozději však před hlasováním nebo jiným jednáním, v důsledku
kterého by ke střetu zájmu mohlo dojít. Podrobnosti pravidel o střetu zájmu a o oprávněních
podle tohoto odstavce stanoví statut Garančního systému.
§ 201
(1) Do působnosti správní rady patří
a) jmenovat a odvolávat členy výkonné rady,
b) stanovit způsob odměňování členů výkonné rady,
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c) dohlížet nad činností výkonné rady,
d) schvalovat dlouhodobý a roční plán činnosti Garančního systému,
e) vydávat statut Garančního systému a statuty Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení
krize,
f) schvalovat jednací řád správní rady a jednací řád výkonné rady,
g) schvalovat vnitřní předpisy Garančního systému,
h) schvalovat rozpočet Garančního systému, výroční správu Garančního systému, účetní
závěrku Garančního systému, účetní závěrku Fondu pojištění vkladů a účetní závěrku Fondu
pro řešení krize,
i) schvalovat dlouhodobou investiční strategii Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize
a roční investiční plán Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize,
j) schvalovat poměrné rozdělení výnosů obstaraných Garančním systémem z jiného majetku
než Fondu pojištění vkladů nebo Fondu pro řešení krize mezi Fond pojištění vkladů
a provozní fond Fondu pro řešení krize,
k) schvalovat rozdělení výdajů vzniklých při správě Fondu pojištění vkladů a Fondu pro
řešení krize, včetně poskytovaní záloh mezi Fondem pojištění vkladů a provozním fondem
Fondu pro řešení krize, podle § 207 odst. 2 věty poslední,
l) schvalovat významné veřejné zakázky.
(2) Do působnosti správní rady dále patří
a) schvalovat obecné postupy vyplácení náhrad z Fondu pojištění vkladů a použití prostředků
Fondu pro řešení krize,
b) schvalovat převod majetku z provozního do příspěvkového fondu Fondu pro řešení krize,
c) rozhodovat o přijetí nebo poskytnutí zápůjčky nebo úvěru a o přijetí dotace nebo návratné
finanční výpomoci ve vztahu k Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize,
d) rozhodovat o převzetí dluhu, přistoupení k dluhu nebo zajištění dluhu jiné osoby,
e) rozhodovat o postoupení pohledávky s hodnotou vyšší než 100 000 Kč,
f) rozhodovat o vzdání se práva nebo prominutí dluhu v hodnotě vyšší než 10 000 Kč,
g) rozhodovat o poskytnutí daru v hodnotě vyšší než 10 000 Kč,
h) rozhodovat o vydání dluhopisů,
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smlouvě uzavřené na dobu neurčitou se hodnota plnění pro tento účel počítá za dobu 4 let
trvání smlouvy,
j) rozhodovat o nabytí, převodu, zastavení nebo jiném obdobném nakládání s nemovitou věcí,
k) schvalovat dohodu podle § 41o odst. 2 zákona upravujícího činnost bank,
l) schvalovat žádost o poskytnutí úvěru z Fondu pro řešení krize pro účely finanční výpomoci
mechanismu financování řešení krize jiného členského státu a pro účely skupinového řešení
krize.
(3) Správní rada si může vyhradit rozhodování ve věcech, které podle zákona náleží do
působnosti výkonné rady.
(4) Způsob přijímaní rozhodnutí správní rady podle odstavců 1 až 3 a 6 stanoví statut
Garančního systému.
(5) Vůči členům výkonné rady právně jedná za Garanční systém předseda nebo
místopředseda správní rady nebo její člen, který byl k tomu správní radou pověřen.
(6) Správní rada může pověřit schvalováním vnitřních předpisů Garančního systému
podle odstavce 1 písm. g) výkonnou radu.
§ 202
Výkonná rada
(1) Statutárním orgánem Garančního systému je výkonná rada. Ve své působnosti
zabezpečuje činnost Garančního systému a správní rady a vykonává rozhodnutí správní rady.
(2) Výkonná rada má 3 členy, kteří jsou zaměstnanci Garančního systému. Při
jmenování člena výkonné rady přihlédne správní rada k jeho funkčnímu nebo pracovnímu
zařazení.
(3) Člen výkonné rady vykonává svoji funkci v pracovním poměru. Odpovědnost
člena výkonné rady při výkonu funkce se řídí pracovněprávními předpisy.
(4) Člen výkonné rady může být ze své funkce odvolán nebo se jí může vzdát za
podmínek stanovených zákoníkem práce20).
(5) Podrobnosti o jednání výkonné rady stanoví statut Garančního systému.
(6) Jsou-li všichni nebo většina členů výkonné rady odvoláni nebo se vzdali svých
funkcí, pravomoc výkonné rady vykonává správní rada až do okamžiku, kdy je počet členů
výkonné rady v souladu s odstavcem 2.
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Povinnost mlčenlivosti
Členové správní rady, zaměstnanci Garančního systému a další osoby pověřené
výkonem činnosti související s předmětem činnosti Garančního systému jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech získaných v souvislosti s výkonem svého
povolání, zaměstnání nebo funkce. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu povolání,
zaměstnání nebo funkce.
§ 203a
Zpracování osobních údajů
Garanční systém při zpracování osobních údajů
a) nemusí omezit zpracování osobních údajů v případě, že subjekt údajů popírá jejich přesnost
nebo vznesl námitku proti tomuto zpracování, a
b) může vykonávat svou činnost podle tohoto zákona i výhradně na základě
automatizovaného zpracování osobních údajů; popis počítačových algoritmů a výběrová
kritéria, na jejichž základě je toto zpracování prováděno, uvede Garanční systém v záznamech
o činnosti zpracování osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho roku od jejich
posledního použití pro zpracování osobních údajů.
§ 204
Statut
(1) Podrobnosti o činnosti a působnost Garančního systému upraví statut Garančního
systému, který vydá správní rada po předchozím souhlasu Ministerstva financí. Souhlas
Ministerstva financí se vyžaduje též ke změně statutu Garančního systému.
(2) Statut Garančního systému stanoví opatření k zajištění majetkového a účetního
oddělení Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize a majetkového a účetního oddělení
majetku Garančního systému od majetku ve Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize.
(3) Činnost Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize a rámcová pravidla pro
investování peněžních prostředků v těchto fondech blíže upraví statut Fondu pojištění vkladů
a statut Fondu pro řešení krize, které vydá správní rada Garančního systému po předchozím
souhlasu Ministerstva financí. Souhlas Ministerstva financí se vyžaduje též ke každé změně
těchto statutů.
(4) Garanční systém uveřejní statut Garančního systému, statut Fondu pojištění vkladů
a statut Fondu pro řešení krize na svých internetových stránkách.
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Účetnictví
(1) Garanční systém, Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize tvoří tři samostatné
účetní jednotky. Garanční systém účtuje o stavu a pohybu aktiv a pasiv, dále o výdajích
a příjmech a o výsledku hospodaření odděleně od předmětu účetnictví Fondu pojištění vkladů
a Fondu pro řešení krize.
(2) Garanční systém zajišťuje účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách
vedených odděleně pro Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize způsobem umožňujícím
sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý fond. Účtování probíhá v souladu s účetními
metodami podle zákona upravujícího účetnictví.
(3) Účetní závěrka Garančního systému, účetní závěrka Fondu pojištění vkladů
a účetní závěrka Fondu pro řešení krize musí být ověřené auditorem.
(4) Garanční systém vypracuje výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví
a uveřejní ji na svých internetových stránkách.
§ 206
Investování peněžních prostředků
Garanční systém může investovat peněžní prostředky ve Fondu pojištění vkladů
a Fondu pro řešení krize pouze bezpečným způsobem, v souladu se zákonem, statutem
Garančního systému a statutem příslušného fondu, dlouhodobou investiční strategií a ročním
investičním plánem příslušného fondu.
§ 207
Výdaje na správu
(1) Fond pro řešení krize zřizuje příspěvkový fond a provozní fond.
(2) Garanční systém má právo na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti se správou
Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize a na poskytnutí přiměřené zálohy na tyto
výdaje. Úhrada se poskytuje z Fondu pojištění vkladů a provozního fondu Fondu pro řešení
krize. Úhradu nelze poskytnout z příspěvkového fondu Fondu pro řešení krize. Není-li ve
Fondu pojištění vkladů nebo provozním fondu Fondu pro řešení krize dostatek prostředků na
úhradu výdajů spojených s jeho správou, může být poskytnuta záloha z provozního fondu
Fondu pro řešení krize do Fondu pojištění vkladů a naopak.
(3) Statut Garančního systému stanoví způsob určení úhrady výdajů ve vztahu k Fondu
pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize a způsob placení záloh na tyto výdaje. Přitom se
přihlédne k poměru skutečných výdajů vynaložených na správu Fondu pojištění vkladů
a Fondu pro řešení krize.
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Spolupráce Garančního systému, České národní banky a Ministerstva financí
(1) Garanční systém při své činnosti spolupracuje s Českou národní bankou
a Ministerstvem financí. Česká národní banka je povinna s předstihem upozornit Garanční
systém na možnost uplatnění opatření k řešení krize a na možnost použití majetku Fondu
pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize. Pokud Česká národní banka přijme opatření, které
omezuje přístup vkladatelům k jejich vkladům, nebo pokud hodlá uplatnit opatření podle části
páté nebo šesté tohoto zákona, nebo dojde pravomocně k odnětí povolení k činnosti banky
nebo spořitelního a úvěrního družstva, je Česká národní banka bez zbytečného odkladu
povinna informovat Garanční systém. Ustanovení § 174 a 175 tím není dotčeno.
(2) Česká národní banka předkládá Garančnímu systému údaje nezbytné pro kontrolu
placení příspěvků do Fondu pojištění vkladů, do 30 dnů od skončení příslušného období pro
placení příspěvků do Fondu pro řešení krize údaje nezbytné pro jeho kontrolu a dále další
informace podle dohody mezi Českou národní bankou a Garančním systémem tak, aby bylo
Garančnímu systému umožněno zejména stanovit kvalifikovaný odhad budoucích příjmů a
případných výdajů Fondu pro řešení krize a Fondu pojištění vkladů.
(3) Garanční systém bez zbytečného odkladu informuje Českou národní banku, je-li
osoba v prodlení s povinností placení příspěvku podle tohoto zákona nebo zákona
upravujícího činnost bank nebo zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev.
HLAVA II
FINANCOVÁNÍ ŘEŠENÍ KRIZE
§ 209
Fond pro řešení krize
(1) Za účelem zajištění mechanismu financování řešení krize zřídí Garanční systém
svým statutem vydaným podle § 204 odst. 1 Fond pro řešení krize. Garanční systém vydá
statut Fondu pro řešení krize, ve kterém blíže upraví jeho činnost a rámcová pravidla pro
investování majetku podle § 204 odst. 3.
(2) Instituce se sídlem v České republice a pobočky instituce z jiného než členského
státu jsou povinny přispívat v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu pro řešení krize.
§ 210
Příspěvkový fond Fondu pro řešení krize
Příspěvkový fond Fondu pro řešení krize tvoří majetek, jehož zdrojem jsou
a) pravidelné příspěvky podle § 214, včetně neodvolatelných platebních příslibů podle § 214
odst. 6,
b) mimořádné příspěvky podle § 215,
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c) peněžní prostředky, které Fond pro řešení krize získal podle § 216,
d) peněžní prostředky, které Fond pro řešení krize získal podle § 217 a splátky jím
poskytnutých úvěrů podle § 218,
e) peněžní prostředky, které Fond pro řešení krize získal podle § 219,
f) příjmy získané od povinné osoby, překlenovací instituce nebo osoby pro správu aktiv na
základě rozhodnutí České národní banky, jiného příslušného orgánu pro řešení krize nebo
smluvního nároku v souvislosti s uplatněním opatření k řešení krize, a
g) peněžní prostředky převedené z provozního fondu Fondu pro řešení krize podle § 212
odst. 2.
§ 211
Provozní fond Fondu pro řešení krize
Provozní fond Fondu pro řešení krize tvoří majetek, jehož zdrojem jsou
a) výnosy z investování prostředků ve Fondu pro řešení krize, včetně úrokových výnosů
z úvěrů poskytnutých Fondem pro řešení krize podle § 218,
b) pokuty uložené podle tohoto zákona v souladu s § 241,
c) mimořádné provozní příspěvky podle § 212 odst. 3,
d) další příjmy, kterými jsou zejména dotace, návratné finanční výpomoci a výtěžky
z ukončených insolvenčních a likvidačních řízení a z procesu řešení krize, pokud se nejedná
o příjmy podle § 210, a
e) zálohy na úhradu výdajů poskytnuté Fondem pojištění vkladů.
§ 212
Použití majetku Fondu pro řešení krize
(1) Majetek v příspěvkovém fondu Fondu pro řešení krize lze použít za účelem
a) poskytnutí jistoty za majetek a dluhy povinné osoby, vůči které bylo nebo je uplatněno
opatření k řešení krize, nebo jistoty za majetek a dluhy jí ovládaných osob, nabyvatele při
přechodu činnosti na soukromého nabyvatele, překlenovací instituci nebo osobu pro správu
aktiv,
b) poskytnutí úvěru povinné osobě, vůči které bylo nebo je uplatněno opatření k řešení krize,
nebo úvěru jí ovládaným osobám, nabyvateli při přechodu činnosti na soukromého
nabyvatele, překlenovací instituci nebo osobě pro správu aktiv,
c) koupě majetku povinné osoby, vůči které bylo nebo je uplatněno opatření k řešení krize,

- 160 -

d) poskytnutí příspěvku nabyvateli při přechodu činnosti na soukromého nabyvatele,
překlenovací instituci nebo osobě pro správu aktiv,
e) výplaty dorovnání podle § 177,
f) poskytnutí příspěvku při odpisu nebo konverzi závazků podle § 124 a 125, nebo
g) splácení jistiny a úroku úvěru podle § 216 nebo 217 a poskytnutí úvěru mechanismu
financování řešení krize jiného členského státu podle § 218,
h) vypořádání rozdílu ve výši příspěvku podle § 215a odst. 4.
(2) Majetek tvořící provozní fond Fondu pro řešení krize lze použít k účelům podle
odstavce 1. K jiným účelům lze tento majetek použít, stanoví-li tak zákon nebo statut
Garančního systému. Z provozního fondu Fondu pro řešení krize lze převést majetek do
příspěvkového fondu Fondu pro řešení krize.
(3) V případě, že majetek v provozním fondu Fondu pro řešení krize nepostačuje
k náhradě výdajů podle § 207, Garanční systém navrhne České národní bance celkovou výši
mimořádných provozních příspěvků nutných k úhradě těchto výdajů. Česká národní banka na
základě návrhu rozhodne o výběru mimořádného provozního příspěvku ve vztahu
k jednotlivým institucím a pobočkám institucí z jiných než členských států; podíl instituce
a pobočky instituce z jiného než členského státu na celkové výši mimořádného provozního
příspěvku přitom stanoví tak, aby odpovídal podílu instituce a pobočky instituce z jiného než
členského státu na roční cílové úrovni pravidelných příspěvků do Fondu pro řešení krize
podle § 214. Výběr mimořádného provozního příspěvku stanoví tak, aby jeho placení
proběhlo ve stejném termínu jako placení pravidelného příspěvku, není-li vzhledem
k okolnostem nezbytné stanovit jiný termín.
(4) O použití majetku ve Fondu pro řešení krize pro účely podle odstavce 1 písm. a) až
f) a § 220 rozhoduje po konzultaci s Garančním systémem Česká národní banka. Majetek lze
použít pouze v rozsahu nutném pro zajištění efektivního uplatnění opatření k řešení krize.
(5) Majetek ve Fondu pro řešení krize nesmí být použit k přímému krytí ztrát povinné
osoby, ani k její rekapitalizaci. Nepřímé krytí ztrát povinné osoby z majetku Fondu pro řešení
krize je možné pouze v souladu se zásadami poskytnutí příspěvku z Fondu pro řešení krize
podle § 124 a 125.
(6) S majetkem nabytým Fondem pro řešení krize v přímém důsledku rozhodnutí
podle odstavce 4 nakládá Garanční systém po konzultaci s Českou národní bankou.
§ 213
Cílový objem Fondu pro řešení krize
(1) Cílový objem majetku v příspěvkovém fondu Fondu pro řešení krize (dále jen
„cílový objem Fondu pro řešení krize“) je 1 % celkového objemu krytých pohledávek
z vkladů.
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Dojde-li před uplynutím této lhůty k použití majetku v příspěvkovém fondu Fondu pro řešení
krize v souhrnné výši alespoň 0,5 % celkového objemu krytých pohledávek z vkladů, lhůta
pro dosažení cílového objemu Fondu pro řešení krize se prodlužuje do 31. prosince 2028.
(3) Dojde-li po uplynutí lhůty podle odstavce 2 k poklesu majetku v příspěvkovém
fondu Fondu pro řešení krize pod dvě třetiny cílového objemu Fondu pro řešení krize, Česká
národní banka rozhodne o výběru pravidelných příspěvků tak, aby došlo ke znovunaplnění
cílového objemu Fondu pro řešení krize ve lhůtě 6 let od konce roku, ve kterém došlo
k poklesu majetku pod dvě třetiny cílového objemu Fondu pro řešení krize. Pokud po uplynutí
lhůty podle odstavce 2 dojde k poklesu majetku v příspěvkovém fondu Fondu pro řešení krize
pod cílový objem Fondu pro řešení krize a současně tento majetek nepoklesne pod dvě třetiny
cílového objemu Fondu pro řešení krize, Česká národní banka rozhodne o výběru
pravidelných příspěvků tak, aby došlo k naplnění cílového objemu Fondu pro řešení krize ve
lhůtě úměrné k výši poklesu a lhůtě podle věty první. Ustanovení § 214 odst. 2 věty druhé se
uplatní obdobně.
§ 214
Pravidelné příspěvky
(1) Pro účely přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se doplňuje
směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující ozdravné postupy a řešení krize
úvěrových institucí a investičních podniků21) (dále jen „nařízení o pravidelných příspěvcích“),
je orgánem příslušným k řešení krize Česká národní banka, nevyplývá-li z tohoto zákona, že
jím je Garanční systém.
(2) Česká národní banka, po projednání s Garančním systémem, jednou ročně uveřejní
úředním sdělením roční cílovou úroveň příspěvků do Fondu pro řešení krize (dále jen „roční
cílová úroveň“) podle čl. 3 bodu 3 nařízení o pravidelných příspěvcích tak, aby byla dodržena
lhůta podle § 213 odst. 2. Při stanovení roční cílové úrovně Česká národní banka přihlédne
k požadavku rovnoměrného rozložení výše příspěvků během trvání lhůty a současně náležitě
zohlední fázi hospodářského cyklu a případný procyklický dopad pravidelných příspěvků na
finanční situaci přispívajících osob.
(3) Pravidelný příspěvek instituce podle čl. 3 bodu 1 nařízení o pravidelných
příspěvcích (dále jen „instituce se standardním příspěvkovým režimem“) stanoví Česká
národní banka jako roční příspěvek podle čl. 3 bodu 5 nařízení o pravidelných příspěvcích.
Podíl základního ročního příspěvku instituce se standardním příspěvkovým režimem na roční
cílové úrovni se určí jako poměr výše dluhů této instituce snížených o její kapitál a objem
krytých pohledávek z vkladů k výši dluhů všech institucí a poboček institucí z jiných než
členských států snížených o sumu jejich kapitálu a celkového objemu krytých pohledávek
z vkladů, nestanoví-li nařízení o pravidelných příspěvcích jinak. Podrobnosti a způsob
výpočtu výše dluhů a rizikovou úpravu základního ročního příspěvku vymezuje nařízení
o pravidelných příspěvcích.
(4) Pravidelný příspěvek instituce se standardním příspěvkovým režimem, která
splňuje podmínku podle čl. 20 bodu 5 nařízení o pravidelných příspěvcích, se stanoví
postupem podle čl. 20 bodu 5 nařízení o pravidelných příspěvcích.
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příspěvkovým režimem a pobočky instituce z jiného než členského státu (dále jen „instituce
se zvláštním příspěvkovým režimem“) se ustanovení odstavce 3 věta druhá použije obdobně
a ustanovení čl. 4 až 12 a čl. 20 bodu 1 věta první až třetí nařízení o pravidelných příspěvcích
se použijí přiměřeně. Ustanovení čl. 13, 14, 16 až 19, čl. 20 bodu 1 věta poslední a čl. 2 až 5
nařízení o pravidelných příspěvcích se ve vztahu k instituci se zvláštním příspěvkovým
režimem uplatní obdobně.
(6) Umožní-li Česká národní banka, se souhlasem Garančního systému, v rozhodnutí
podle čl. 13 bodu 3 nařízení o pravidelných příspěvcích uhradit část pravidelného příspěvku
v podobě neodvolatelného platebního příslibu, stanoví v rozhodnutí podrobnosti jeho placení
a zejména podmínky pro rizikovost, likviditu a diverzifikaci poskytovaného zajištění tak, aby
byl platební příslib zajištěný jen nízkorizikovým aktivem nezatíženým právy třetích stran.
Platební příslib lze poskytnout a přijmout pouze za podmínek uvedených v rozhodnutí České
národní banky a zároveň Fond pro řešení krize tímto zajištěním může volně nakládat a je
vyčleněné k výlučnému užití Fondem pro řešení krize k účelům podle § 212 odst. 1 a jiným
účelům použití majetku Fondu pro řešení krize. Podíl neodvolatelných platebních příslibů na
majetku v příspěvkovém fondu Fondu pro řešení krize nesmí překročit 30 %.
(7) Ustanovení odstavce 6 se nepoužije, pokud výše pravidelného příspěvku instituce
nebo pobočky instituce z jiného než členského státu nepřevyšuje částku podle čl. 10 bodu 6
nařízení o pravidelných příspěvcích.
CELEX: 32014L0059

§ 215
Mimořádné příspěvky
(1) Pokud majetek ve Fondu pro řešení krize nepostačuje pro účely uvedené v § 212
odst. 1, rozhodne Česká národní banka o výběru mimořádných příspěvků.
(2) Mimořádný příspěvek nelze uhradit neodvolatelným platebním příslibem.
(3) Celkovou výši mimořádných příspěvků a dobu jejich splatnosti stanoví Česká
národní banka po projednání s Garančním systémem a to tak, že celková výše mimořádných
příspěvků bude odpovídat rozdílu mezi výší předpokládaných nákladů na financování řešení
krize a majetkem Fondu pro řešení krize; současně však tato výše nesmí překročit trojnásobek
roční cílové úrovně příspěvků. Česká národní banka oznámí celkovou výši mimořádných
příspěvků Garančnímu systému.
(4) Pro určení podílu instituce nebo pobočky instituce z jiného než členského státu na
celkové výši mimořádných příspěvků se postup podle § 214 odst. 3 až 5 použije obdobně. Pro
rozhodnutí o stanovení výše a výběru mimořádného příspěvku se obdobně použije čl. 13 bod
2, čl. 13 bod 3 věta první a čl. 13 bod 4 nařízení o pravidelných příspěvcích.
(5) Ohrozila-li by povinnost placení mimořádného příspěvku likviditu nebo plnění
požadavků na kapitál instituce nebo pobočky instituce z jiného než členského státu, Česká
národní banka může na žádost instituce nebo pobočky instituce z jiného než členského státu
dočasně snížit výši jejího mimořádného příspěvku nebo dočasně pozastavit její povinnost
platit mimořádný příspěvek, a to nejvýše na 6 měsíců. Tuto lhůtu lze na žádost instituce nebo
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v důsledku takového snížení nebo pozastavení nebyla uhrazena v řádné výši nebo lhůtě, se
stává splatnou uplynutím stanovené lhůty.
§ 215a
Odkladný účinek rozkladu a následky zrušení rozhodnutí o stanovení příspěvku
(1) Podání rozkladu proti rozhodnutí o stanovení pravidelného nebo mimořádného
příspěvku nemá odkladný účinek.
(2) Případný rozdíl mezi výší příspěvku, která byla zaplacena na základě rozhodnutí
později zrušeného nebo změněného, a výší příspěvku, která měla být pro dané období správně
stanovena, Česká národní banka zohlední v rozhodnutí o stanovení pravidelného příspěvku
splatného v bezprostředně následujícím období. Česká národní banka obdobně zohlední rozdíl
mezi výší příspěvku, která byla v daném období stanovena ostatním povinným osobám, a výší
příspěvku, která ostatním povinným osobám měla být pro dané období stanovena. Článek 17
odst. 4 nařízení o pravidelných příspěvcích se použije obdobně.
(3) Rozdíl mezi výší příspěvku, která byla v daném období stanovena ostatním
povinným osobám, a výší příspěvku, která měla být ostatním povinným osobám pro dané
období stanovena v důsledku změny výše příspěvku podle odstavce 2 věty první, není
důvodem pro zahájení přezkumného řízení, nařízení nebo povolení obnovy řízení nebo vydání
nového rozhodnutí ve věcech, které se týkaly stanovení příspěvků ostatním povinným
osobám.
(4) Nelze-li postupovat podle odstavce 2, vydá Česká národní banka v bezprostředně
následujícím období rozhodnutí, kterým povinné osobě nebo jejímu právnímu nástupci anebo
Garančnímu systému stanoví povinnost k úhradě rozdílu mezi výší příspěvku, která byla
v daném období povinné osobě stanovena, a výší příspěvku, která měla být správně
stanovena.
§ 215b
Měna příspěvků
(1) Roční cílová úroveň, pravidelný příspěvek, celková výše mimořádných příspěvků,
mimořádný příspěvek, celková výše mimořádných provozních příspěvků a mimořádný
provozní příspěvek se stanovují a platí v korunách českých a zaokrouhlují na celé koruny
nahoru.
(2) Je-li pravidelný příspěvek nebo mimořádný příspěvek vyjádřen v cizí měně,
přepočte se na koruny české podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného
k prvnímu dni kalendářního roku, v němž vznikla povinnost k jeho úhradě.
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Prostředky získané z trhu
Pokud majetek ve Fondu pro řešení krize nepostačuje pro účely uvedené v § 212
odst. 1 a financování z mimořádných příspěvků podle § 215 nelze získat v přiměřeném čase
nebo dostatečné výši, Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje Garanční
systém. Po projednání s Garančním systémem sdělí Česká národní banka výši prostředků,
které si Fond pro řešení krize obstará na trhu a lhůtu pro jejich obstarání. Fond pro řešení
krize je povinen dbát, aby podmínky, za kterých jsou mu tyto prostředky poskytnuty, byly pro
něj co nejvýhodnější.
Půjčování mechanismů financování řešení krize
§ 217
(1) Pokud majetek ve Fondu pro řešení krize nepostačuje pro účely uvedené v § 212
odst. 1, financování z mimořádných příspěvků podle § 215 nelze získat v přiměřeném čase
nebo dostatečné výši a prostředky nelze obstarat ani za přiměřených podmínek a bez
zbytečného odkladu na trhu, Fond pro řešení krize může požádat o úvěr mechanismus
financování řešení krize jiného členského státu.
(2) Úrok, doba splatnosti a ostatní podmínky úvěru podle odstavce 1 se určí dohodou
mezi Fondem pro řešení krize a mechanismem financování řešení krize jiného členského
státu. Účastní-li se poskytnutí úvěru více mechanismů financování řešení krize současně,
úrok, doba splatnosti a ostatní podmínky poskytnutí jednotlivých úvěrů se určí ve vztahu ke
všem úvěrům za rovných podmínek; odchylné podmínky pro jednotlivé úvěry lze sjednat
pouze dohodou všech zúčastněných mechanismů financování řešení krize.
§ 218
(1) Na žádost mechanismu financování řešení krize jiného členského státu může Fond
pro řešení krize poskytnout tomuto mechanismu úvěr. K poskytnutí úvěru se vyžaduje alespoň
splnění podmínky podle § 217 odst. 1 nebo obdobné podmínky podle srovnatelného
zahraničního právního předpisu ve vztahu k žádajícímu mechanismu financování řešení krize
a souhlas Ministerstva financí. O poskytnutí úvěru jsou Garanční systém a Ministerstvo
financí povinni rozhodnout v přiměřeném čase vzhledem k naléhavosti žádosti.
(2) Účastní-li se poskytnutí úvěru více mechanismů financování řešení krize, určí se
podíl Fondu pro řešení krize na výši celkového úvěru podle poměru objemu tuzemských
krytých pohledávek z vkladů k součtu objemů krytých pohledávek z vkladů všech členských
států, ve kterých mají sídlo zúčastněné mechanismy financování řešení krize. Určit podíl
Fondu pro řešení krize odchylně lze pouze dohodou všech zúčastněných mechanismů
financování řešení krize. Ustanovení § 217 odst. 2 se použije obdobně.
(3) Nesplacená část úvěru poskytnutého podle odstavců 1 a 2 z příspěvkového fondu
Fondu pro řešení krize se považuje za majetek v příspěvkovém fondu pro účely § 213.

- 165 § 219
Státní dotace nebo výpomoc
Pokud majetek ve Fondu pro řešení krize nepostačuje pro účely uvedené v § 212
odst. 1, financování z mimořádných příspěvků podle § 215 nelze získat v přiměřeném čase
nebo dostatečné výši a prostředky nelze ve lhůtě podle § 216 obstarat za přiměřených
podmínek a bez zbytečného odkladu na trhu ani úvěrem od mechanismu financování řešení
krize jiného členského státu, může být na žádost Garančního systému poskytnuta Fondu pro
řešení krize dotace nebo návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu.
§ 220
Spojení prostředků mechanismů financování řešení krize při skupinovém řešení krize
(1) Za účelem zajištění účasti všech dotčených mechanismů financování řešení krize
na financování skupinového řešení krize, a to v rámci mechanismu financování skupinového
řešení krize, je při postupu pro skupinové řešení krize podle § 184 sestaven plán financování,
který zahrnuje
a) ocenění podle § 52 nebo obdobného ustanovení srovnatelného zahraničního právního
předpisu ve vztahu k dotčeným členům skupiny,
b) výši ztrát, které vykazují jednotliví členové skupiny v okamžiku uplatnění opatření k řešení
krize,
c) výši ztrát, které v důsledku uplatnění opatření k řešení krize vzniknou skupinám vlastníků
nástrojů účasti na členech skupiny a věřitelů členů skupiny,
d) výši spoluúčasti Fondu pojištění vkladů a systémů pojištění vkladů jiných členských států,
e) celkovou výši, účel a formu účasti všech mechanismů financování řešení krize na
financování skupinového řešení krize,
f) výši, účel a formu účasti každého mechanismu financování řešení krize na celkové výši
prostředků potřebných k financování skupinového řešení krize a způsob jejího stanovení,
g) výši prostředků, které jednotlivé mechanismy financování řešení krize získají podle § 216
nebo 217 nebo obdobného ustanovení srovnatelného zahraničního právního předpisu a
h) časový harmonogram použití prostředků jednotlivých mechanismů financování řešení
krize.
(2) Není-li v plánu financování dohodnuto jinak, způsob stanovení účasti
zúčastněného mechanismu financování řešení krize na celkové výši prostředků potřebných
k financování skupinového řešení krize podle odstavce 1 písm. f) musí být v souladu
s pravidly a zásadami stanovenými ve skupinovém plánu řešení krize a současně musí
zohlednit zejména
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ve kterém sídlí zúčastněný mechanismus financování řešení krize, na celkové výši rizikově
vážených aktiv skupiny,
b) podíl aktiv skupiny držených členy skupiny se sídlem v členském státě, ve kterém sídlí
zúčastněný mechanismus financování řešení krize, na celkové výši aktiv skupiny,
c) podíl ztrát, které vykázali členové skupiny, nad kterými vykonává dohled orgán dohledu
v členském státě, ve kterém sídlí zúčastněný mechanismus financování řešení krize, na výši
celkových ztrát, v jejichž důsledku došlo ke splnění podmínek pro skupinové řešení krize a
d) podíl výše prostředků, jejichž použití bude přímo k prospěchu členům skupiny se sídlem
v členském státě, ve kterém sídlí zúčastněný mechanismus financování řešení krize, na
celkové výši prostředků potřebných k financování skupinového řešení krize.
(3) Podle § 216 nebo obdobného ustanovení srovnatelného zahraničního právního
předpisu lze postupovat i ve vztahu k mechanismu financování skupinového řešení krize.
(4) Fond pro řešení krize může poskytnout svůj majetek jako zajištění za dluhy
mechanismu financování skupinového řešení krize, kterého se účastní, pokud tyto dluhy
vznikly způsobem podle § 216 nebo podle obdobného ustanovení srovnatelného zahraničního
právního předpisu.
(5) Výnosy nebo zisky plynoucí z účasti mechanismů financování řešení krize
v mechanismu financování skupinového řešení krize se rozdělí poměrně na základě výše
účasti jednotlivých mechanismů financování řešení krize na financování skupinového řešení
krize.
§ 221
Spoluúčast Fondu pojištění vkladů při řešení krize
(1) Je-li v důsledku odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků zachována
dostupnost krytých pohledávek z vkladů, spoluúčast Fondu pojištění vkladů na financování
řešení krize je rovna částce, která by byla odepsána z krytých pohledávek z vkladů podle
§ 138 odst. 1, pokud by kryté pohledávky z vkladů byly předmětem odpisu odepisovatelných
závazků ve stejném rozsahu jako pohledávky se stejným pořadím podle insolvenčního
zákona.
(2) Je-li v důsledku uplatnění opatření k řešení krize jiného než odpisu nebo konverze
odepisovatelných závazků zachována dostupnost krytých pohledávek z vkladů, spoluúčast
Fondu pojištění vkladů na financování řešení krize je rovna výši ztráty, kterou by utrpěli
věřitelé krytých pohledávek z vkladů, pokud by se v důsledku uplatnění opatření k řešení
krize podíleli na krytí ztrát povinné osoby poměrně jako věřitelé se stejným pořadím
pohledávek podle insolvenčního zákona.
(3) Spoluúčast Fondu pojištění vkladů je placena v peněžních prostředcích a nelze ji
použít jako zdroj příspěvku při rekapitalizaci povinné osoby nebo překlenovací instituce při
konverzi odepisovatelných závazků podle § 138 odst. 2.

- 167 (4) Pro určení výše spoluúčasti Fondu pojištění vkladů se přiměřeně použijí
ustanovení tohoto zákona o ocenění. O použití majetku Fondu pojištění vkladů pro účely jeho
spoluúčasti na financování řešení krize rozhoduje po konzultaci s Garančním systémem Česká
národní banka. Ustanovení § 212 se použije obdobně.
(5) Spoluúčast Fondu pojištění vkladů nesmí přesáhnout 0,8 % celkového objemu
krytých pohledávek z vkladů. Je-li objem dostupných prostředků ve Fondu pojištění vkladů
vyšší než 0,8 % celkového objemu krytých pohledávek z vkladů, spoluúčast Fondu pojištění
vkladů nesmí přesáhnout 100 % objemu dostupných prostředků ve Fondu pojištění vkladů.
Spoluúčast zároveň nesmí být vyšší než újma, která by vznikla Fondu pojištění vkladů, pokud
by vůči majetku povinné osoby bylo zahájeno insolvenční řízení v okamžiku uplatnění
opatření k řešení krize.
(6) Spoluúčastí Fondu pojištění vkladů na financování řešení krize se Garanční systém
stává věřitelem povinné osoby ve výši této spoluúčasti.
(7) Dojde-li uplatněním opatření k řešení krize ke změně v osobě dlužníka u části
pojištěných pohledávek z vkladů oprávněné osoby uložených u povinné osoby na třetí osobu,
snižuje se o tuto částku nárok oprávněné osoby na poskytnutí náhrady z Fondu pojištění
vkladů za jakoukoli zbývající část pohledávek z těchto vkladů vůči povinné osobě. Dojde-li
uplatněním opatření k řešení krize ke změně v osobě dlužníka u všech pojištěných pohledávek
z vkladů oprávněné osoby uložených u povinné osoby na třetí osobu, oprávněná osoba nemá
nárok na poskytnutí náhrady z Fondu pojištění vkladů za pohledávky z těchto vkladů vůči
povinné osobě.
CELEX: 32014L0059

ČÁST DESÁTÁ
PROCESNÍ USTANOVENÍ
§ 222
Rozhodnutí
(1) Rozhodnutí České národní banky o opatření k řešení krize, pozastavení plnění ze
smlouvy podle § 81a, pozastavení výkonu práva na zajištění podle § 81b odst. 1,
pozastavení práva na ukončení závazku podle § 81b odst. 2, snížení položek kmenového
kapitálu tier 1 nebo o odpisu a konverzi odepisovatelných kapitálových nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků je vykonatelné okamžikem oznámení tohoto
rozhodnutí účastníkům řízení, není-li rozhodnutím České národní banky stanoveno jinak.
Rozhodnutí lze doručit veřejnou vyhláškou. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem
jeho uveřejnění na internetových stránkách České národní banky. Uveřejnění na úřední desce
se nevyžaduje.
(2) Prvním úkonem v řízení o vydání rozhodnutí podle odstavce 1 může být vydání
tohoto rozhodnutí.
(3) Zasahuje-li rozhodnutí podle odstavce 1 nebo o schválení přeměny podle § 251 do
práv vlastníků nástrojů účasti na povinné osobě nebo věřitelů povinné osoby, vyzve Česká
národní banka na svých internetových stránkách vlastníky nástrojů účasti na povinné osobě
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národní bance pro účely rozhodnutí o dorovnání podle § 177 a zvýšení hodnoty pohledávky
a dodatečného protiplnění podle § 57. Nepřihlásí-li se v této lhůtě, jejich právo na dorovnání
podle § 164 a zvýšení hodnoty pohledávky nebo dodatečné protiplnění podle § 57 zaniká. Na
náležitosti přihlášky se § 37 odst. 2 správního řádu použije obdobně. Formulář přihlášky
a detailní požadavky na její náležitosti uveřejní Česká národní banka na svých internetových
stránkách.
CELEX: 32014L0059

§ 223
Opatření obecné povahy
(1) Pravomoci podle § 65, 67, 82a 81a až 85, § 96, 102, 113, 138, 161 a 164, 164
a 164a vůči blíže neurčenému okruhu osob provede Česká národní banka opatřením obecné
povahy. Ustanovení § 222 odst. 2 a 3 se použije obdobně.
(2) Opatření obecné povahy podle odstavce 1 se vydává bez řízení o návrhu opatření
obecné povahy. Česká národní banka současně uveřejní opatření obecné povahy na svých
internetových stránkách. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění,
není-li určen pozdější okamžik nabytí účinnosti. Uveřejnění na úřední desce se nevyžaduje.
Jsou-li podle § 82a 81a až 85 pozastavena určitá práva, Česká národní banka uveřejní na
svých internetových stránkách též podmínky a dobu pozastavení.
(3) Osoby, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením
obecné povahy dotčeny, jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné
odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky
vyřídí Česká národní banka sdělením. Podané námitky může Česká národní banka využít jako
podklad pro změnu nebo zrušení vydaného opatření obecné povahy.
Opravné prostředky
§ 224
(1) Proti rozhodnutí České národní banky podle tohoto zákona lze podat rozklad.
(2) Rozklad nelze podat proti rozhodnutí, které bylo přijato v souladu s dohodou podle
§ 15 odst. 1, § 16 odst. 1, § 25 odst. 1, § 26 odst. 3, § 51 odst. 4 věty poslední, § 131 odst. 1,
§ 132 odst. 1 § 132a odst. 2, § 133 odst. 2, § 188 odst. 2 a § 193. U těchto rozhodnutí je
vyloučen přezkum a obnova řízení podle správního řádu.
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§ 225
(1) Má se za to, že přiznání odkladného účinku žalobě proti rozhodnutí podle § 222
odst. 1 by bylo v rozporu s důležitým veřejným zájmem ve smyslu § 73 odst. 2 soudního řádu
správního, není-li prokázán opak.
(2) Soud při svém posouzení přihlédne k ekonomickému hodnocení skutečností
provedenému Českou národní bankou.
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§ 226
Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části vydaného podle tohoto
zákona, lze u soudu podat do 1 roku ode dne, kdy napadené opatření obecné povahy nabylo
účinnosti.
§ 227
Účinky některých rozhodnutí nebo rozsudků
(1) V rozhodnutí o rozkladu nebo rozsudku, kterým se ruší rozhodnutí nebo opatření
obecné povahy České národní banky podle tohoto zákona, lze stanovit, že účinky zrušení
takového rozhodnutí nebo opatření obecné povahy mají vliv na platnost a účinnost
provedených opatření, ledaže by to bylo v rozporu s právy třetích osob nabytých v dobré víře
nebo jejich oprávněnými zájmy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené
nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem podle zákona upravujícího
odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci22).
(2) Česká národní banka není povinna postupovat v souladu s dohodou podle § 15
odst. 1, § 16 odst. 1, § 25 odst. 1, § 26 odst. 3, § 51 odst. 4 věta poslední, § 131 odst. 1, § 132
odst. 1 § 132a odst. 1, § 133 odst. 1, § 188 odst. 2 a § 193, bylo-li zrušeno rozhodnutí nebo
opatření obecné povahy, které bylo vydáno na základě této dohody.
CELEX: 32014L0059

§ 228
Procesní ustanovení v některých zvláštních případech
(1) Česká národní banka uplatní opatření k řešení krize nebo odpis a konverzi
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků pouze po předchozím
souhlasu Ministerstva financí, pokud podle dostupného ocenění nebo odhadu
a) je pro naplnění účelu opatření potřebné použití prostředků z veřejných rozpočtů nebo státní
záruky, využití překlenovací instituce nebo osoby pro správu aktiv, nebo
b) znamená takové rozhodnutí čerpání prostředků z Fondu pro řešení krize nebo z Fondu
pojištění vkladů v objemu přesahujícím 60 % dostupného objemu majetku v některém
z fondů.
(2) Pokud se k uplatnění opatření k řešení krize nebo odpisu a konverze kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků vyžaduje souhlas Ministerstva financí,
o uplatnění opatření rozhoduje v prvním stupni bankovní rada České národní banky.
Bankovní rada České národní banky dále rozhoduje o uplatnění opatření k řešení krize nebo
odpisu a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků
v případech významného systémového dopadu.
(3) Ministr financí nebo jiný pověřený člen vlády se na pozvání bankovní rady České
národní banky zúčastní jednání bankovní rady České národní banky, které se týká uplatnění
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způsobilých závazků.
(4) O případ významného systémového dopadu podle odstavce 2 se jedná, pokud se
opatření k řešení krize nebo odpis a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků uplatňují ve vztahu k instituci, jež je
a) povinna udržovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika23),
b) určena za globální systémově významnou instituci24),
c) určena za jinou systémově významnou instituci25), nebo
d) označena za významnou instituci bankovní radou nejpozději současně s prvním úkonem
v řízení; takto ji lze označit zejména s ohledem na dopady selhání instituce na finanční systém
a hospodářství a v případě hrozby selhání více institucí současně.
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§ 229
Informační oprávnění Ministerstva financí
(1) Zaměstnanci Ministerstva financí pověření ministrem financí jsou oprávněni
nahlížet do všech podkladů, záznamů, spisů a jiných dokumentů a seznamovat se
s informacemi, na jejichž základě má dojít k uplatnění opatření k řešení krize nebo odpisu
a konverzi kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků. Česká národní
banka umožní pověřeným zaměstnancům Ministerstva financí přístup k těmto podkladům,
záznamům, spisům, jiným dokumentům a informacím ve lhůtách odpovídajících okolnostem
případu a případné potřebě vydat stanovisko podle § 228 odst. 1.
(2) Česká národní banka spolupracuje s Ministerstvem financí při přípravě plánů
řešení krize a pravidelném ověřování připravenosti použití pravomocí k řešení krize a vydání
souvisejících rozhodnutí, a to zejména v případech, pokud by k uplatnění opatření byl
vyžadován předchozí souhlas Ministerstva financí.
CELEX: 32014L0059

§ 230
Spolupráce České národní banky, Ministerstva financí a Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže
Pokud v důsledku uplatnění opatření podle tohoto zákona může dojít k poskytnutí
veřejné podpory, Česká národní banka a Ministerstvo financí spolupracují s Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže26) ohledně uplatnění tohoto opatření. Vyžaduje-li se pro
uplatnění opatření podle tohoto zákona rozhodnutí Evropské komise, že takové opatření je
v souladu s vnitřním trhem, Česká národní banka neuplatní opatření do doby, než Evropská
komise příslušné rozhodnutí vydá.
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OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY
Opatření k nápravě
§ 231
(1) Česká národní banka může povinné osobě při zjištění nedostatku v její činnosti,
v důsledku porušení nebo nedodržení povinnosti nebo podmínky stanovené tímto zákonem,
právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona,
rozhodnutím orgánu jiného než členského státu považovaným podle tohoto zákona za
vykonatelné, opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto zákona a rozhodnutím
Evropského orgánu pro bankovnictví uložit opatření k nápravě zjištěného nedostatku
odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti.
(2) Česká národní banka může dále povinné osobě uložit, aby ve stanovené lhůtě
upustila od protiprávního jednání a zdržela se jeho opakování.
(3) Česká národní banka může uložit fyzické nebo právnické osobě, která není
povinnou osobou, a která neplní povinnost uloženou tímto zákonem, právním předpisem jej
provádějícím, rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, rozhodnutím orgánu jiného než
členského státu považovaným podle tohoto zákona za vykonatelné, opatřením obecné povahy
vydaným podle tohoto zákona a rozhodnutím Evropského orgánu pro bankovnictví, aby
upustila od tohoto protiprávního jednání a zdržela se jeho opakování; Česká národní banka
může dále dočasně zakázat členu vedoucího orgánu povinné osoby nebo, osobě ve vrcholném
vedení povinné osoby, a to až na dobu 5 let nebo jakékoli jiné fyzické osobě, která neplní
uvedené povinnosti výkon funkce v kterékoli povinné osobě, a to až na dobu 5 let.
(4) Česká národní banka může dále povinné osobě nebo fyzické nebo právnické osobě,
která není povinnou osobou podle odstavce 3, uložit povinnost uveřejnit rozhodnutí, je-li
třeba širší veřejnost s tímto rozhodnutím seznámit. Česká národní banka určí druh veřejného
sdělovacího prostředku, ve kterém má být rozhodnutí uveřejněno, rozsah jeho uveřejnění
a lhůtu určenou dané osobě k uveřejnění rozhodnutí.
(5) Osoba, které byla uložena povinnost uveřejnit rozhodnutí podle odstavce 4, nechá
na své náklady pravomocné rozhodnutí nebo jeho vymezené části uveřejnit v určeném druhu
veřejného sdělovacího prostředku, a to s uvedením identifikačních údajů dané osoby. Údaje
umožňující identifikaci fyzické osoby nebo právnické osoby, která je odlišná od osoby
uvedené ve výroku rozsudku a v jeho odůvodnění, musí být před uveřejněním
anonymizovány.
(6) Česká národní banka může uložit opatření k nápravě také tehdy, jestliže má
důvodné podezření, že nedostatek v činnosti, porušení nebo nedodržení povinnosti nebo
podmínky podle tohoto zákona může nastat v průběhu následujících 12 měsíců.
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(1) Účastníkem řízení o uložení opatření k nápravě je pouze osoba, které má být
opatření k nápravě uloženo.
(2) Řízení může být zahájeno vydáním rozhodnutí.
(3) Osoba, které Česká národní banka uložila opatření k nápravě, informuje Českou
národní banku o zjednání nápravy bez zbytečného odkladu.
Přestupky fyzických osob
§ 233
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 7 odst. 3,
b) v rozporu s § 127c odst. 2 prodává podřízené způsobilé závazky neprofesionálním
zákazníkům,
b)c) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. a) nepřijme dostatečná
opatření k zajištění realizace odpisu, konverze nebo opatření k řešení krize,
c)d) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. b) nedrží majetek na
účet nabyvatele,
d)e) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
e)f) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 2.
(2) Fyzická osoba, která je členem vedoucího orgánu povinné osoby, se dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 42 odst. 1 si nevyžádá ke svému rozhodnutí předchozí souhlas nebo vyjádření
dočasného správce,
b) v rozporu s § 42 odst. 2 vykonává oprávnění, jejichž výkon byl pozastaven,
c) neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45, nebo
d) bez zbytečného odkladu neoznámí selhání povinné osoby podle § 77,
e) neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
g) neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo
h) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
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tím, že

(3) Fyzická osoba, která je ve vrcholném vedení povinné osoby, se dopustí přestupku

a) v rozporu s § 42 odst. 1 si ke svému rozhodnutí nevyžádá předchozí souhlas nebo vyjádření
dočasného správce,
b) v rozporu s § 42 odst. 2 vykonává oprávnění, jejichž výkon byl pozastaven,
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
d) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(4) Zaměstnanec povinné osoby se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45,
b) neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
d) neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(5) Fyzická osoba, která byla členem vedoucího orgánu nebo zaměstnancem povinné
osoby, se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45,
b) neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
d) neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(6) Fyzická osoba jako nabyvatel se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 96 odst. 6 neposkytne
náhradu ve stanovené lhůtě,
b) nesplní povinnost součinnosti uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. f),
c) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. a) nepřijme dostatečná
opatření k zajištění realizace odpisu, konverze a opatření k řešení krize, nebo
d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
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a) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 57 odst. 6 nevrátí
odpovídající část náhrady,
b) nepředá cenný papír nabyvateli podle § 98 odst. 3, § 102 odst. 3 nebo § 113 odst. 4, nebo
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(8) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. b),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) odstavce 1 písm. a) až f),
odstavce 2 písm. a) až c), e) až h), odstavce 3 písm. a) až d), odstavce 4 písm. a) až e),
odstavce 5 písm. a) až e), odstavce 6 písm. a), c) a d) nebo odstavce 7 písm. a) až c), nebo
c) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d);
pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit, lze uložit pokutu
do 137 000 000 Kč.
CELEX: 32014L0059

§ 234
(1) Fyzická osoba jako dočasný správce povinné osoby se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 41 odst. 1 poruší omezení stanovené Českou národní bankou nebo si ke
svému rozhodnutí nevyžádá předchozí souhlas,
b) nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas podle § 41 odst. 3,
c) poruší omezení podle § 42 odst. 2,
d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 244 odst. 2.
(2) Fyzická osoba jako zvláštní správce povinné osoby se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 86 odst. 3 neposkytne kopii dokumentace nebo neumožní pořízení opisů
a výpisů,
b) v případech stanovených Českou národní bankou si nevyžádá ke svému rozhodnutí
předchozí souhlas podle § 93 odst. 2,
c) nejedná v souladu s rozhodnutím nebo opatřeními k řešení krize anebo pokyny České
národní banky podle § 94,
d) v rozporu s § 94 nesdělí na vyžádání České národní bance informace o finančním
a ekonomickém stavu instituce nebo nepředá zprávu o finanční a ekonomické situaci,

- 175 -

e) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
f) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 244 odst. 2.
(3) Fyzická osoba jako osoba, která má být jmenována oceňovatelem nebo jako
oceňovatel, se dopustí přestupku tím, že
a) zpracuje ocenění v rozporu s § 52 odst. 2,
b) neupozorní Českou národní banku na skutečnosti podle § 53 odst. 2, nebo
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(4) Odvolaný oceňovatel se dopustí přestupku tím, že
a) neposkytne součinnost oceňovateli podle § 53 odst. 4, nebo
b) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 235
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 7 odst. 3,
b) v rozporu s § 127c odst. 2 prodává podřízené způsobilé závazky neprofesionálním
zákazníkům,
b)c) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. a) nepřijme dostatečná
opatření k zajištění realizace odpisu, konverze nebo opatření k řešení krize,
c)d) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. b) nedrží majetek na
účet nabyvatele,
d)e) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
e)f) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 2.
(2) Právnická osoba, která je členem vedoucího orgánu povinné osoby, se dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 42 odst. 1 si nevyžádá ke svému rozhodnutí předchozí souhlas nebo vyjádření
dočasného správce,
b) v rozporu s § 42 odst. 2 vykonává oprávnění, jejichž výkon byl pozastaven,
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c) neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45,
d) bez zbytečného odkladu neoznámí selhání povinné osoby podle § 77,
e) neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
g) neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo
h) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(3) Právnická osoba, která byla členem vedoucího orgánu povinné osoby, se dopustí
přestupku tím, že
a) neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45,
b) neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
d) neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.
(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako nabyvatel se dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 96 odst. 6 neposkytne
náhradu ve stanovené lhůtě,
b) nesplní povinnost součinnosti uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. f),
c) v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. a) nepřijme dostatečná
opatření k zajištění realizace odpisu, konverze a opatření k řešení krize, nebo
d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(5) Právnická osoba jako osoba vedoucí evidenci nebo seznam investičních nástrojů se
dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s povinností uloženou Českou národní bankou na základě § 66 písm. a), § 74
písm. a) nebo § 147 písm. a) neprovede změnu zápisu v takové evidenci nebo seznamu, nebo
b) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(6) Právnická osoba jako organizátor regulovaného trhu nebo obchodník s cennými
papíry se dopustí přestupku tím, že
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písm. b) nebo § 147 písm. b) nevyřadí nebo nepřijme nástroje vydané povinnou osobou
z obchodování na trhu s investičními nástroji, nebo
b) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem nástroje účasti, se
dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 57 odst. 6 nevrátí
odpovídající část náhrady,
b) nepředá cenný papír nabyvateli podle § 98 odst. 3, § 102 odst. 3 nebo § 113 odst. 4, nebo
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(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.
(8)(9) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e) odstavce 1 písm. a) až f),
odstavce 2 písm. a) až c), e) až h), odstavce 3 písm. a) až e), odstavce 4 písm. a), c) a d),
odstavce 5 písm. a) a b), odstavce 6 písm. a) a b) nebo, odstavce 7 písm. a) až c), nebo
odstavce 8,
c) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d)
a spáchala-li ho podnikající fyzická osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do 137 000 000 Kč, nebo
d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d)
a spáchala-li ho právnická osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné
jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého danou
osobou za bezprostředně předcházející účetní období.
CELEX: 32014L0059

§ 236
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako dočasný správce povinné osoby se
dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 41 odst. 1 poruší omezení stanovené Českou národní bankou nebo si ke
svému rozhodnutí nevyžádá předchozí souhlas,
b) poruší omezení podle § 42 odst. 2,
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d) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 244 odst. 2.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zvláštní správce povinné osoby se
dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 86 odst. 3 neposkytne kopii dokumentace nebo neumožní pořízení opisů
a výpisů, nebo
b) v případech stanovených Českou národní bankou si nevyžádá ke svému rozhodnutí
předchozí souhlas podle § 93 odst. 2,
c) nejedná v souladu s rozhodnutím nebo opatřeními k řešení krize anebo pokyny České
národní banky podle § 94,
d) v rozporu s § 94 nesdělí na vyžádání České národní banky informace o finančním
a ekonomickém stavu instituce nebo nepředá zprávu o finanční a ekonomické situaci, nebo
e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 244 odst. 2.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která má být jmenována
oceňovatelem nebo jako oceňovatel, se dopustí přestupku tím, že
a) zpracuje ocenění v rozporu s § 52 odst. 2,
b) neupozorní Českou národní banku na skutečnosti podle § 53 odst. 2, nebo
c) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(4) Odvolaný oceňovatel se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost
oceňovateli podle § 53 odst. 4.
(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.
§ 237
Přestupky povinné osoby
(1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní informační povinnost podle § 7 odst. 3, § 26a odst. 1, § 136, § 154 odst. 1, § 155,
§ 176 odst. 5 nebo 6,
b) neuveřejní údaje podle § 136a,
b)c) neposkytne součinnost podle § 243 odst. 1 nebo § 53 odst. 6,
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d)e) nesplní povinnost vést podrobné seznamy nebo záznamy o finančních smlouvách
uloženou Českou národní bankou podle § 7 odst. 4 nebo § 85 odst. 6,
e)f) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 57 odst. 6
neposkytne zpět odpovídající část náhrady,
f)g) nezajistí stažení cenných papírů podle § 66 písm. c), § 74 písm. c) nebo § 147 písm. c),
g)h) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 73 odst. 2 nebo
§ 146 odst. 2 nevydá nebo neodevzdá cenné papíry,
h)i) v rozporu s § 74a odst. 1 nezajistí uznání vlastníka s odpisem nebo konverzí
odepisovatelného kapitálového nástroje nebo nezajistí souhlas vlastníka se závazností odpisu
nebo konverze odepisovatelného kapitálového nástroje,
i)j) nakládá se svým majetkem v rozporu se zákazem stanoveným Českou národní bankou na
základě § 82 písm. c),
j)k) nevydá nástroje zahrnované do kapitálu, včetně prioritních akcií a podřízených nebo
vyměnitelných dluhopisů nebo obdobných dluhových nástrojů v rozporu s požadavkem
stanoveným Českou národní bankou v § 82 písm. d),
k)l) neuveřejní rozhodnutí podle § 90,
l)m) nepředá majetek a potřebné doklady nebo nesdělí informace podle § 98 odst. 3, § 102
odst. 3 nebo § 113 odst. 4,
m)n) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 121 nezmění svoji
právní formu,
n) neudržuje kapitál a odepisovatelné závazky ve výši odpovídající minimálnímu požadavku
podle § 127 odst. 2,
o) v rozporu s § 148 odst. 1 nezajistí souhlas věřitele s odpisem nebo konverzí nebo nezajistí
souhlas věřitele se závazností odpisu nebo konverze odepisovatelného závazku,
o) nesplní v souvislosti s prodejem podřízeného způsobilého závazku neprofesionálnímu
zákazníkovi některou z povinností stanovených v § 127c odst. 3,
p) v rozporu s § 155 neprovádí opatření obsažená ve schváleném plánu reorganizace obchodní
činnosti,
q) nesplní povinnost uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. e),
r) nesplní povinnost součinnosti uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. f),
s) nezašle informace všem jí známým vlastníkům nástrojů účasti a věřitelům v rozporu
s § 176 odst. 7,
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u) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,
v) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 244 odst. 2.
(2) Instituce se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevypracuje nebo neudržuje ozdravný plán,
b) v rozporu s § 9 odst. 2 neaktualizuje svůj ozdravný plán,
c) v rozporu s § 9 odst. 5 nemonitoruje nebo nevyhodnocuje hodnoty nebo stavy ukazatelů
pravidelně s dostatečnou frekvencí tak, aby identifikovala případné zhoršení své finanční
situace a byla schopna včas přijmout odpovídající ozdravné opatření,
d) v rozporu s § 9 odst. 7 neinformuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku,
e) nesplní povinnost vést podrobné záznamy o finančních smlouvách uloženou Českou
národní bankou podle § 10 odst. 1,
f) v rozporu § 11 odst. 1 nepředloží České národní bance ozdravný plán k posouzení do 7 dnů
po jeho sestavení nebo aktualizaci,
g) neposkytne informace a součinnost k vypracování plánů řešení krize podle § 17 odst. 6,
h) neinformuje o změnách, které vyžadují aktualizaci plánu řešení krize podle § 18 odst. 1,
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,
i)l) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uplatnit uložená opatření nebo navrhnout realizaci
těchto opatření podle § 23 odst. 3 23 odst. 5,
j)m) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným podle § 23 odst. 5 23 odst. 7
neomezí svou expozici vůči instituci,
k)n) neuveřejní rozhodnutí podle § 44,
l) neudržuje kapitál a odepisovatelné závazky ve výši odpovídající minimálnímu požadavku
podle § 127 odst. 1,
m)o) nevydá nástroje zahrnované do kapitálu podle § 160 odst. 2,
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n)p) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo
o)q) v rozporu s § 209 odst. 2 nepřispívá do Fondu pro řešení krize ve výši stanovené v § 214
nebo 215.
(3) Instituce se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České
republiky činnost prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 209 odst. 2 nepřispívá do Fondu pro řešení krize ve výši stanovené v § 214
nebo 215, nebo
b) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(4) Právnická osoba jako osoba se sídlem v České republice, která je členem skupiny,
se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 31 odst. 2 nesplní povinnost informovat společníky nebo osoby v obdobném
postavení o plnění smlouvy o skupinové podpoře a o přijetí jakéhokoli rozhodnutí na jejím
základě,
b) v rozporu s § 34 odst. 1 neoznámí České národní bance záměr poskytnout skupinovou
podporu,
c) nesplní oznamovací povinnost podle § 36 odst. 1 písm. a) nebo b),
d) v rozporu s § 36 odst. 2 neaktualizuje uveřejněné informace,
e) nesplní povinnost uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. e), nebo
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(5) Evropská ovládající osoba se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 13 odst. 1 neaktualizuje nebo nepředloží České národní bance jako orgánu
dohledu na konsolidovaném základě skupinový ozdravný plán pro příslušnou skupinu jako
celek,
b) neposkytne informace o všech členech evropské finanční skupiny podle § 20 odst. 1,
c) v rozporu s § 29 odst. 1 nepředloží České národní bance jako orgánu dohledu na
konsolidovaném základě žádost o schválení návrhu smlouvy o skupinové podpoře,
d) nevypracuje plán reorganizace obchodní činnosti nebo jej vypracuje v rozporu s § 156
odst. 1,
e) neudržuje na konsolidovaném základě kapitál a odepisovatelné závazky ve výši
odpovídající minimálnímu požadavku podle § 127 odst. 3, nebo
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zajišťující splnění minimálního požadavku, vnitřního minimálního požadavku nebo
kombinované kapitálové rezervy podle § 24a odst. 2, nebo
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.
(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 právnická osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné
jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého danou
osobou za bezprostředně předcházející účetní období, nebo
a) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5
a spáchala-li ho ovládaná osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li
možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu ovládající
osoby vyplývajícího z její konsolidované účetní závěrky za bezprostředně předcházející
účetní období, nebo
b) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5
a spáchala-li ho ovládaná osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné
jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu ovládající osoby
vyplývajícího z její konsolidované účetní závěrky za bezprostředně předcházející účetní
období.
b) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5
a spáchala-li ho osoba neuvedená v písmeni a); pokud neoprávněný prospěch nevznikl
nebo není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu
dosaženého danou osobou za bezprostředně předcházející účetní období.
CELEX: 32014L0059

§ 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
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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

§ 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
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podléhající řešení krize za bezprostředně předcházející účetní období.
CELEX: 32014L0059

Společná ustanovení
§ 238
zrušen
§ 239
zrušen
§ 240
zrušen
§ 241
Příjem z pokut uložených povinným osobám podle § 237 § 233 až 237b je příjmem
Fondu pro řešení krize; na tyto příjmy se pro účely jejich placení hledí jako na prostředky
veřejného rozpočtu. Pokuty uložené povinným osobám podle § 233 tohoto zákona vybírá
a vymáhá celní úřad.
§ 242
Informační povinnost
(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí
o uložení opatření k nápravě podle § 231 odst. 2 až 4 nebo správního trestu na svých
internetových stránkách.
(2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů
o osobě, které bylo opatření k nápravě nebo správní trest uloženy, pokud by uveřejnění
a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně
nepřiměřené,
b) ohrozilo stabilitu finančního systému,
c) ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo
d) způsobilo dotčené osobě, podle informací dostupných České národní bance, nepřiměřenou
újmu.
(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let.
Osobní údaje podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů týkající se dotčené osoby,
které jsou obsažené v takovém rozhodnutí, mohou být uveřejněny nejdéle po dobu 5 let.
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(4) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o všech
opatřeních k nápravě a pokutách uložených za přestupky podle tohoto zákona, včetně údajů
o odvolání proti rozhodnutí, kterým byly tyto sankce uloženy.
ČÁST DVANÁCTÁ
SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 243
Součinnost
(1) Povinná osoba, členové vedoucích orgánů povinné osoby a její zaměstnanci jsou
povinni poskytnout České národní bance součinnost v rozsahu potřebném pro výkon činností
podle tohoto zákona, zejména na žádost bez zbytečného odkladu umožnit vstup do prostor
povinné osoby. Tato povinnost se vztahuje rovněž na osoby, které byly pověřeny k výkonu
činností pro povinnou osobu a pro jejich zaměstnance. Tato součinnost zahrnuje rovněž účast
na cvičných řešeních podle § 5 odst. 3. Součinnost jsou povinni poskytnout i bývalí členové
vedoucích orgánů a bývalí zaměstnanci a osoby, které vykonávaly pro povinnou osobu
činnosti a jejich zaměstnanci, pokud působili v povinné osobě nebo pro ni vykonávali činnost
v předcházejících 2 letech. Osoby, od kterých je Česká národní banka oprávněna vyžadovat
informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo s nimi spojené údaje, jsou
povinny poskytnout tyto informace, podklady, objasnění skutečností, záznamy, zprávy nebo
s nimi spojené údaje bez zbytečného odkladu.
(2) Součinnost se poskytuje bezplatně; nejde-li o orgány veřejné správy, přísluší tomu,
kdo součinnost poskytl, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.
(3) Osoby a orgány uvedené v odstavci 1, které jsou povinny poskytnout České
národní bance součinnost, odpovídají za škodu nebo jinou újmu, kterou způsobily, v případě,
že tuto součinnost neposkytnou řádně a včas.
(4) Povinná osoba určí člena vedoucího orgánu nebo vedoucího zaměstnance přímo
podřízeného vedoucímu orgánu, který je odpovědný za poskytování součinnosti České
národní bance podle tohoto zákona.
Díl 1
Mlčenlivost
§ 244
(1) Pro účely tohoto dílu se příslušnou osobou rozumí
a) Česká národní banka
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b) Ministerstvo financí,
c) Garanční systém,
d) Garanční fond obchodníků s cennými papíry,
e) překlenovací instituce,
f) osoba pro správu aktiv,
g) zvláštní správce a dočasný správce,
h) potenciální nabyvatelé, které oslovila instituce za účelem řešení krize podle § 5 odst. 6
nebo jimž Česka národní banka učinila nabídku nebo je oslovila zejména v souvislosti
s přechodem nástrojů účasti na povinné osobě nebo majetku a závazků povinné osoby, bez
ohledu na to, zda tato nabídka nebo oslovení byly přípravou pro přechod nástrojů účasti na
povinné osobě nebo majetku a závazků povinné osoby, a bez ohledu na to, zda v důsledku
této nabídky došlo k přechodu nástrojů účasti na povinné osobě nebo majetku a závazků
povinné osoby,
i) vláda v případě použití vládních stabilizačních nástrojů,
j) další orgány veřejné správy zapojené do řešení krize a
k) povinná osoba.
(2) Příslušná osoba má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech informacích podle
tohoto zákona získaných v souvislosti se svou činností.
(3) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až g) a j) zavedou a udržují vnitřní pravidla
pro zachování mlčenlivosti, včetně pravidel pro sdílení informací pouze mezi osobami přímo
zapojenými do řešení krize.
CELEX: 32014L0059

§ 245
(1) Členové vedoucích orgánů, osoby ve vrcholném vedení a další pracovníci příslušné
osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech podle tohoto zákona,
o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti; mlčenlivost jsou povinni zachovat již před
vznikem pracovněprávního nebo jiného vztahu a po jeho skončení.
(2) Auditoři, účetní, oceňovatelé, poradci a jiné osoby vykonávající činnost pro
příslušné osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech podle tohoto
zákona, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti.
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Informace získané při výkonu své pravomoci nebo činnosti v rámci přípravy nebo
provádění řešení krize mohou příslušné osoby podle § 244 a osoby podle § 245 použít pouze
k plnění stanovených úkolů a povinností podle tohoto zákona.
§ 247
(1) Porušením povinnosti mlčenlivosti není poskytnutí údajů
a) České národní bance, orgánům dohledu jiného členského státu nebo orgánu příslušnému
k řešení krize jiného členského státu v souvislosti s plněním jejich úkolů podle tohoto zákona
nebo srovnatelného právního předpisu jiného členského státu,
b) v souhrnné podobě, u níž nelze zjistit, o kterou konkrétní povinnou osobu se jedná,
c) se souhlasem osoby, která tyto údaje poskytla,
d) orgánům činným v trestním řízení a pro potřeby soudních řízení,
e) osobě, která podléhá zákonné nebo smluvní povinnosti mlčenlivosti podle tohoto zákona
a je-li to nezbytné pro přípravu plánu řešení krize nebo realizaci opatření k řešení krize podle
tohoto zákona,
f) vyšetřovací komisi Parlamentu,
g) Nejvyššímu kontrolnímu úřadu,
h) orgánu dohledu nad platebními systémy jiného členského státu,
i) soudu nebo orgánu jiného členského státu příslušnému k insolvenčnímu řízení,
j) orgánu jiného členského státu příslušnému k dohledu nad finančním sektorem a jeho
subjekty včetně dohledu nad pojišťovnami a pojišťovacími zprostředkovateli,
k) makroobezřetnostnímu orgánu jiného členského státu,
l) orgánu příslušnému k ochraně stability finančního systému jiného členského státu,
m) osobám z jiných členských států provádějícím audit na základě zákona.
(2) Porušením povinnosti mlčenlivosti dále není výměna informací mezi osobami
podle § 245 odst. 1 v rámci jedné příslušné osoby, a mezi osobami podle § 245 odst. 2,
v rámci jedné právnické osoby, ve které působí.
(3) Porušením povinnosti mlčenlivosti není výměna informací mezi Českou národní
bankou a
a) orgánem příslušným k řešení krize v jiném členském státě,
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c) Ministerstvem financí,
d) příslušným ministerstvem jiného členského státu,
e) Garančním systémem,
f) systémem pojištění vkladů a mechanismem financování řešení krize jiného členského státu,
g) ústřední bankou,
h) ústřední bankou jiného členského státu,
i) Garančním fondem obchodníků s cennými papíry,
j) systémem kompenzace investorů z jiného členského státu,
k) orgánem jiného členského státu odpovědným za vytváření makroobezřetnostní politiky
s cílem přispívat k udržení stability finančního systému,
l) orgánem příslušným k řešení krize jiného než členského státu,
m) soudem nebo orgánem jiného členského státu příslušným k insolvenčnímu řízení,
n) statutárními auditory,
o) potenciálním nabyvatelem za účelem přípravy nebo provedení řešení krize,
p) překlenovací institucí,
q) osobou pro správu aktiv,
r) vládou v případě použití vládních stabilizačních nástrojů a
s) Evropským orgánem pro bankovnictví.
(4) Porušením povinnosti zachovávat mlčenlivost dále není poskytnutí informace již
dříve uveřejněné Českou národní bankou nebo osobami podle odstavce 3 písm. a) až d), h),
k) až m), r) nebo s).
§ 248
(1) Informace, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, může Česká národní banka
nebo Ministerstvo financí poskytnout příslušnému orgánu jiného než členského státu, pokud
a) ochrana informací ve státě, v němž má příslušný orgán jiného než členského státu sídlo,
dosahuje úrovně srovnatelné s úrovní, kterou stanoví tento zákon; jsou-li předmětem výměny
informací mezi příslušnými orgány osobní údaje, musí být výměna informací v souladu
s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a
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b) informace jsou poskytnuty pouze pro účely řešení krize v jiném než členském státě a jsou
nezbytné pro zajištění výkonu činností příslušného orgánu jiného než členského státu.
(2) Informace získané podle tohoto zákona od orgánu jiného členského státu smí
Česká národní banka nebo Ministerstvo financí poskytnout příslušným orgánům jiných než
členských států pouze se souhlasem orgánu, který informaci původně poskytl, a za účelem,
který ve svém souhlasu vymezí.
(3) Informace získané podle tohoto zákona od orgánu jiného než členského státu smí
Česká národní banka poskytnout pouze se souhlasem orgánu, který informaci původně
poskytl.
Díl 2
Vztah k jiným právním předpisům
§ 249
Nabídková povinnost
Nabytím rozhodného podílu na hlasovacích právech v povinné osobě v důsledku
uplatnění opatření k řešení krize, snížení položek kmenového kapitálu tier 1 nebo odpisu
a konverze kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků nevzniká
nabyvateli nabídková povinnost podle zákona upravujícího nabídky převzetí.
CELEX: 32014L0059

§ 250
Změna výše základního kapitálu
(1) Při uplatnění opatření k řešení krize, snížení položek kmenového kapitálu tier 1
nebo odpisu a konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých závazků se nepoužijí ustanovení zákona upravujícího právní poměry
obchodních společností a družstev o změnách výše výši základního kapitálu a jejích
změnách.
(2) Změna výše základního kapitálu povinné osoby, ke které došlo uplatněním
opatření k řešení krize, snížením položek kmenového kapitálu tier 1, odpisem nebo konverzí
odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků se
zapisuje do obchodního rejstříku. Účinky změny výše základního kapitálu nastávají
vykonatelností rozhodnutí o uplatnění opatření k řešení krize, snížení položek kmenového
kapitálu tier 1, odpisu nebo konverzi odepisovatelných kapitálových nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků.
(3) Podkladem pro zápis do obchodního rejstříku je rozhodnutí o uplatnění opatření
k řešení krize, snížení položek kmenového kapitálu tier 1, odpisu nebo konverzi
odepisovatelných kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků. Toto
rozhodnutí se zakládá do sbírky listin.
CELEX: 32014L0059
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§ 250a
(1) Valná hromada povinné osoby, která je akciovou společností nebo společností
s ručením omezeným (dále jen "emitent"), se může usnést dvoutřetinovou většinou
přítomných společníků na vydání cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů se
jmenovitou hodnotou, které se konvertují na podíl v této obchodní společnosti (dále jen
"konvertibilní nástroj"), nastane-li některá z právních skutečností určených v tomto usnesení
nebo právní skutečnost podle čl. 54 odst. 1 písm. a) bodu i) nebo ii) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(2) Usnese-li se valná hromada podle odstavce 1, přijme současně rozhodnutí
o podmíněném zvýšení základního kapitálu v rozsahu, který se rovná celkové jmenovité
hodnotě emise konvertibilních nástrojů.
(3) Usnesení valné hromady podle odstavce 1 obsahuje
a) určení poměru, v jakém má ke konverzi dojít, a
b) jde-li o společnost s ručením omezeným, určení druhu podílu, na který se konvertuje
konvertibilní nástroj, jeho výši a výši vkladu připadající na tento podíl, popřípadě určení toho,
že podíl bude představován kmenovým listem, nebo
c) jde-li o akciovou společnost, určení počtu, druhu a formy akcií, na které se konvertuje
konvertibilní nástroj, jmenovitou hodnotu těchto akcií, ledaže se jedná o akcie, které
jmenovitou hodnotu nemají, a určení toho, zda konvertibilní nástroj bude konvertován na
zaknihované akcie nebo listinné akcie.
(4) Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavců 1 až 3 se osvědčuje
veřejnou listinou a zapisuje se do obchodního rejstříku.
(5) Zvýšení základního kapitálu je účinné okamžikem, v němž nastala právní
skutečnost, na jejímž základě došlo ke konverzi konvertibilních nástrojů na podíl. Emitent
podá bez zbytečného odkladu po účinnosti zvýšení základního kapitálu návrh na zápis nové
výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. K návrhu na zápis přiloží emitent své
prohlášení, kdy nastala právní skutečnost, na jejímž základě došlo ke konverzi konvertibilních
nástrojů na podíl; plyne-li tato právní skutečnost z účetnictví emitenta, musí být toto
prohlášení potvrzeno auditorem.
(6) Na podmíněné zvýšení základního kapitálu podle odstavce 2 se nepoužijí
ustanovení zákona o obchodních korporacích týkající se postupu při zvyšování základního
kapitálu.
§ 250b
(1) Společníci mají přednostní právo na upsání konvertibilních nástrojů.
(2) Na přednostní právo akcionářů podle odstavce 1 se použijí obdobně ustanovení
zákona o obchodních korporacích o přednostním právu akcionářů na získání vyměnitelných
dluhopisů.
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(3) Na přednostní právo společníků společnosti s ručením omezeným podle odstavce 1
se použijí přiměřeně ustanovení zákona o obchodních korporacích o přednostním právu
společníků k účasti na zvýšení základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak.
§ 250c
(1) Vlastník listinných konvertibilních nástrojů se zapisuje do seznamu vlastníků,
který vede jejich emitent. Do seznamu se zapisují údaje identifikující listinný konvertibilní
nástroj, jeho jmenovitá hodnota, jméno a příjmení nebo firma a bydliště nebo sídlo vlastníka
a změny zapisovaných údajů.
(2) Má se za to, že ve vztahu k emitentovi je vlastníkem listinného konvertibilního
nástroje ten, kdo je zapsán v seznamu podle odstavce 1.
(3) Emitent zapíše změnu vlastníka do seznamu podle odstavce 1 bez zbytečného
odkladu poté, kdy mu byla taková změna osoby vlastníka prokázána.
§ 250d
(1) Emitent může vydat konvertibilní nástroje jen tehdy, byly-li nejpozději k datu
jejich emise společníkům zpřístupněny emisní podmínky těchto konvertibilních nástrojů na
nosiči informací, který společníkům umožňuje reprodukci emisních podmínek v nezměněné
podobě a uchování emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do té doby, než
nastane právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke konverzi.
(2) Požádá-li o to vlastník konvertibilního nástroje, poskytne mu emitent bezúplatně
jeden výtisk aktuálních emisních podmínek těchto konvertibilních nástrojů.
(3) Emisní podmínky podle odstavce 1 musí obsahovat také
a) údaj o právní skutečnosti, na jejímž základě dojde ke konverzi,
b) způsob oznámení informace vlastníkům konvertibilních nástrojů o tom, že nastala právní
skutečnost podle písmene a),
c) postup, jak bude probíhat odevzdávání konvertibilních nástrojů v souvislosti s konverzí,
včetně postupu v případech, kdy konvertibilní nástroje nejsou včas nebo řádně odevzdány,
d) skutečnosti uvedené v § 250a odst. 3 a
e) pravidla pro změnu těchto emisních podmínek.
(4) Emitent zašle aktuální emisní podmínky podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu
po jejich přijetí České národní bance; to platí i v případech po přijetí jejich změn.
§ 250e
(1) Nastala-li právní skutečnost, na jejímž základě došlo ke konverzi, emitent tuto
informaci také uveřejnění na svých internetových stránkách a oznámí České národní bance.
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(2) Česká národní banka informaci podle odstavce 1 uveřejnění na svých
internetových stránkách bez zbytečného odkladu poté, co jí byla oznámena.
(3) Vlastníci konvertibilních nástrojů poskytnou emitentovi veškerou součinnost
potřebnou k tomu, aby mohl konverzi fakticky a v souladu s usnesením valné hromady
provést.
§ 250f
Postup při konverzi zaknihovaných konvertibilních nástrojů na listinné akcie nebo
kmenové listy
Pro postup při konverzi zaknihovaných konvertibilních nástrojů na listinné akcie nebo
kmenové listy se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o přeměně
zaknihovaného cenného papíru na cenný papír; délku lhůty pro odevzdání listinné akcie nebo
kmenového listu však může emitent přiměřeně zkrátit, a to až na délku lhůty uvedené
v emisních podmínkách.
§ 250g
Postup při konverzi zaknihovaných konvertibilních nástrojů na podíl v případech
neuvedených v § 250f
(1) Bez zbytečného odkladu poté, kdy nastala právní skutečnost, na jejímž základě
došlo ke konverzi konvertibilních nástrojů na podíl a nejde o případ uvedený v § 250f,
centrální depozitář nebo jiná osoba vedoucí evidenci těchto konvertibilních nástrojů jejich
evidenci na příkaz emitenta zruší a současně, dochází-li ke konverzi na zaknihované akcie,
zřídí na základě smlouvy s emitentem evidenci emise těchto zaknihovaných akcií.
(2) Zrušení evidence konvertibilních nástrojů, jakož i zřízení evidence emise
zaknihovaných akcií, oznámí centrální depozitář nebo jiná osoba vedoucí evidenci
zaknihovaných cenných papírů organizátorovi evropského regulovaného trhu, na kterém jsou
tyto konvertibilní nástroje přijaty k obchodování, svým účastníkům, kteří tuto skutečnost
oznámí vlastníkům konvertibilních nástrojů a majiteli účtu zákazníků.
(3) Majitel účtu zákazníků zruší evidenci zaknihovaných konvertibilních nástrojů,
a popřípadě také zřídí evidenci zaknihovaných akcií, na které byly konvertibilní nástroje
konvertovány, k témuž dni jako centrální depozitář nebo jiná osoba vedoucí jejich evidenci.
§ 250h
Postup při konverzi listinných konvertibilních nástrojů na zaknihované akcie
Pro postup při konverzi listinných konvertibilních nástrojů na zaknihované akcie se
použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o přeměně cenného papíru na
zaknihovaný cenný papír; délku lhůty pro odevzdání listinného konvertibilního nástroje však
může emitent přiměřeně zkrátit, a to až na délku lhůty uvedené v emisních podmínkách.
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Postup při konverzi listinných konvertibilních nástrojů na listinné akcie nebo podíl na
společnosti s ručením omezeným
(1) Bez zbytečného odkladu poté, kdy nastala právní skutečnost, na jejímž základě
došlo ke konverzi konvertibilních nástrojů na podíl a dochází ke konverzi listinných
konvertibilních nástrojů na listinné akcie nebo podíl na emitentovi, který je společností
s ručením omezeným,
a) zapíše emitent, který je akciovou společností, nové akcionáře do seznamu akcionářů,
jestliže jej emitent vede,
b) odevzdá vlastník, popřípadě insolvenční správce, emitentovi listinný konvertibilní nástroj
ve lhůtě určené v emisních podmínkách a obsažené ve výzvě k odevzdání tohoto
konvertibilního nástroje.
(2) Výzva podle odstavce 1 písm. b) obsahuje upozornění, že v případě prodlení bude
nevrácený listinný konvertibilní nástroj prohlášen za neplatný, jestliže tuto možnost emisní
podmínky těchto konvertibilních nástrojů připouští.
(3) Odevzdaný konvertibilní nástroj emitent neprodleně zničí.
(4) Je-li listinný konvertibilní nástroj konvertován na listinné akcie nebo kmenové
listy, předá emitent listinné akcie nebo kmenové listy při odevzdání konvertibilního nástroje
jeho vlastníkovi.
(5) Nebude-li listinný konvertibilní nástroj odevzdán ve lhůtě uvedené ve výzvě
a připouštějí-li to emisní podmínky, emitent prohlásí listinný konvertibilní nástroj za neplatný
a toto prohlášení zpřístupní způsobem, jakým byly zpřístupněny emisní podmínky těchto
konvertibilních nástrojů a zašle jej tomu, jehož konvertibilní nástroj byl prohlášen za
neplatný.
(6) Po prohlášení listinného konvertibilního nástroje za neplatný zcizí emitent listinné
akcie nebo podíly na společnosti s ručením omezeným na evropském regulovaném trhu, ve
veřejné dražbě nebo jiným vhodným způsobem uvedeným v emisních podmínkách. Výtěžek
zcizení po odečtení účelně vynaložených nákladů vyplatí emitent bez zbytečného odkladu
oprávněné osobě.
§ 251
Přeměny
(1) Dochází-li k přeměně povinné osoby, vůči které je uplatněno opatření k řešení
krize, postupuje se podle právního předpisu upravujícího přeměny obchodních společností
a družstev, nestanoví-li tento zákon jinak. To platí obdobně pro osobu, která se účastní fúze
nebo přeshraniční fúze s povinnou osobou.

- 194 (2) Při přeměně povinné osoby se nepoužijí ve vztahu k povinné osobě, jejím
společníkům nebo členům, zaměstnancům a věřitelům ustanovení právního předpisu
upravujícího přeměny obchodních společností a družstev
a) o informaci o přeměně,
b) o ochraně věřitelů,
c) o právu na dorovnání,
d) o právu na odkoupení,
e) o odpovědnosti za škodu,
f) o neplatnosti přeměny,
g) o právu zaměstnanců na informace a
h) o přezkoumání přeměny znalcem.
(3) Zpráva o přeměně nemusí být zpracována. Přeměnu schvaluje v působnosti valné
hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu povinné osoby Česká národní banka.
Vypracování projektu přeměny povinné osoby zajistí na náklady povinné osoby Česká
národní banka. Projekt přeměny a rozhodnutí České národní banky v působnosti valné
hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu povinné osoby o schválení přeměny nemusí mít
formu notářského zápisu.
(4) Předběžný odhad a ocenění majetku a dluhů povinné osoby bude provedeno
v souladu s § 52 tohoto zákona.
(5) Česká národní banka uveřejní bez zbytečného odkladu informace o přeměně na
svých internetových stránkách.
(6) Věřitelé a vlastníci nástrojů účasti na povinné osobě budou uspokojeni v souladu
s ustanoveními § 177 a následující tohoto zákona.
(7) V souvislosti s přeměnou může Česká národní banka rozhodnout o konverzi nebo
odpisu kapitálových nástrojů nebo o konverzi dluhu povinné osoby zúčastněné na přeměně
a zohlednit tuto skutečnost v projektu přeměny.
§ 251a
Spojování soutěžitelů
(1) Pokud v důsledku uplatnění opatření k řešení krize přechodem činnosti na
překlenovací instituci nebo na osobu pro správu aktiv na základě rozhodnutí nebo opatření
obecné povahy České národní banky dochází ke spojování soutěžitelů, které podléhá povolení
podle zákona o ochraně hospodářské soutěže, pak
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České národní banky, na základě kterého ke spojování soutěžitelů dochází,
b) návrh na povolení spojení soutěžitelů musí být podán nejpozději ve lhůtě 30 dnů od právní
moci rozhodnutí nebo opatření obecné povahy České národní banky, na základě kterého ke
spojování soutěžitelů dochází.
(2) V případě uplatnění opatření k řešení krize podle odstavce 1 se nepoužije § 18
odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; to neplatí, pokud návrh nebyl podán ve lhůtě
podle odstavce 1 písm. b).
HLAVA II
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 252
Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen „rozhodný den“) se mění název
stávajícího Fondu na Garanční systém finančního trhu.
§ 253
(1) Garanční systém do 2 měsíců od rozhodného dne sestaví účetní závěrku stávajícího
Fondu ke dni předcházejícímu rozhodnému dni. Účetní závěrku bez zbytečného odkladu ověří
auditor.
(2) Garanční systém do 3 měsíců od rozhodného dne sestaví k rozhodnému dni
zahajovací rozvahu Garančního systému, zahajovací rozvahu Fondu pojištění vkladů
a zahajovací rozvahu Fondu pro řešení krize. Zahajovací rozvahu Garančního systému
a zahajovací rozvahu Fondu pojištění vkladů bez zbytečného odkladu ověří auditor.
§ 254
(1) Do Fondu pojištění vkladů se k rozhodnému dni vyčlení existující majetek a dluhy
stávajícího Fondu související s pojištěním pohledávek z vkladů, zejména
a) příspěvky bank podle § 41a odst. 3 zákona upravujícího činnost bank, bez ohledu na to,
jsou-li držené ve formě hotovosti, cenných papírů nebo jiné formě,
b) pohledávky oprávněných osob plynoucí z náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů,
c) výnosy z investování peněžních prostředků ve stávajícím Fondu,
d) majetek a dluhy v souvislosti s obstaráním potřebných finančních prostředků na trhu nebo
s dotací a návratnou finanční výpomocí podle § 41i zákona upravujícího činnost bank,
e) pohledávky stávajícího Fondu existující k rozhodnému dni.
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na bankovních účtech stávajícího Fondu tak, aby zahajovací rozvaha Fondu pojištění vkladů
sestavená podle odstavce 1 byla vyrovnaná.
(3) Do Garančního systému se k rozhodnému dni vyčlení majetek a dluhy stávajícího
Fondu, který nebyl vyčleněný podle odstavců 1 a 2.
§ 255
(1) Členové správní rady stávajícího Fondu se stávají od rozhodného dne členy správní
rady Garančního systému, a to až do okamžiku jmenování nové správní rady Garančního
systému podle odstavce 3.
(2) Zaměstnanci stávajícího Fondu jsou od rozhodného dne zaměstnanci Garančního
systému.
(3) Ministr financí jmenuje členy správní rady Garančního systému do 2 týdnů od
rozhodného dne tak, aby složení správní rady bylo v souladu s § 199. Při prvním jmenování
členů správní rady jmenuje ministr financí jednoho člena na 3 roky, dva členy na 4 roky a dva
členy na 5 let. Výkonnou radu jmenuje takto nově jmenovaná správní rada do 1 týdne od
jmenování posledního člena správní rady.
(4) Funkci statutárního orgánu Garančního systému vykonává od rozhodného dne
správní rada Garančního systému, a to až do okamžiku jmenování všech členů výkonné rady.
K vydání statutu Garančního systému, statutů Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize
a schválení jednacího řádu správní rady, jednacího řádu výkonné rady, účetní závěrky
stávajícího Fondu a zahajovací rozvahy Garančního systému, Fondu pojištění vkladů a Fondu
pro řešení krize je příslušná nově jmenovaná správní rada.
ČÁST TŘINÁCTÁ
ÚČINNOST
§ 256
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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Informace pro účely plánování řešení krize
Za účelem vypracování a aktualizace plánu řešení krize může Česká národní banka
vyžadovat od instituce zejména
a) podrobný popis organizační struktury instituce včetně seznamu všech právních subjektů,
označení osoby s přímou účastí na instituci a procentuální podíl práv spojených s hlasovacím
právem a bez hlasovacího práva každého právního subjektu,
b) informaci o sídle, licenci nebo povolení a řídicích osobách každého právního subjektu,
c) popis zásadních operací a hlavních druhů obchodní činnosti instituce, včetně významné
držby majetku a dluhů v souvislosti s těmito operacemi a druhy obchodních činností ve
vztahu k jednotlivým právním subjektům,
d) popis skladby dluhů instituce a jednotlivých právních subjektů rozdělených podle druhu
a objemu krátkodobých a dlouhodobých dluhů a dále na dluhy zajištěné, nezajištěné
a podřízené,
e) informace o odepisovatelných způsobilých závazcích,
f) označení postupů nezbytných ke stanovení toho, komu instituce poskytla zajištění, osoby,
která zajištění drží, a jurisdikce, v níž se zajištění nachází,
g) popis podrozvahových expozic instituce a jejích právních subjektů, včetně zmapování
vazeb na její zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností,
h) informace o podstatných zajištěních instituce včetně jejich zmapování ve vazbě na
jednotlivé právní subjekty,
i) označení hlavních protistran instituce a analýza dopadu úpadku hlavních protistran na
finanční situaci instituce,
j) označení systémů, v nichž instituce realizuje z pohledu četnosti nebo hodnoty podstatný
objem obchodů, včetně zmapování ve vazbě na jednotlivé právní subjekty, na zásadní operace
a hlavní druhy obchodních činností,
k) označení platebních a zúčtovacích systémů nebo systémů vypořádání, jichž je instituce
přímým nebo nepřímým členem, včetně zmapování ve vazbě na její právní subjekty, zásadní
operace a hlavní druhy obchodních činností,
l) podrobný výčet a popis řídicích informačních systémů, včetně systému pro řízení rizik,
účetní, finanční a regulatorní výkaznictví, které instituce využívá, včetně zmapování ve vazbě
na právní subjekty instituce, na její zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností,
m) označení vlastníků systémů uvedených v písmenu l), s nimi souvisejících dohod
o poskytování služeb a veškerého softwaru a systémů nebo licencí, včetně zmapování ve
vazbě na její právní subjekty, na zásadní operace a hlavní druhy obchodních činností,
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n) označení a popis právních subjektů a propojení mezi nimi a vzájemné závislosti
jednotlivých právních subjektů, například
1. společní nebo sdílení zaměstnanci, zařízení a systémy,
2. ujednání týkající se kapitálu, financování nebo likvidity,
3. stávající nebo podmíněné úvěrové expozice,
4. dohody o vzájemných zárukách, ujednání o vzájemném zajištění, křížová ujednání pro
případ neplnění dluhu a dohody o vzájemném započtení mezi spřízněnými subjekty,
5. převody rizik a ujednání o tzv. „back to back“ obchodování, smlouvy o poskytování služeb,
o) informaci o orgánu dohledu a orgánu příslušnému k řešení krize jednotlivých právních
subjektů,
p) informaci o osobách odpovědných za poskytnutí informací nutných pro vypracování plánu
řešení krize instituce a osobách odpovědných za jednotlivé právní subjekty, za zásadní
operace a hlavní druhy obchodních činností,
q) popis opatření, která instituce zavedla s cílem zajistit, aby v případě řešení krize měla
Česká národní banka k dispozici veškeré potřebné informace k uplatnění opatření k řešení
krize a pravomocí,
r) informace o veškerých smlouvách, které instituce a její právní subjekty uzavřely se třetími
stranami, jejichž ukončení může být vyvoláno rozhodnutím České národní banky uplatnit
opatření k řešení krize, a informace, zda mohou mít důsledky ukončení těchto smluv dopad na
uplatnění opatření k řešení krize,
s) popis možných zdrojů likvidity pro řešení krize,
t) informace o zatížení aktiv, likvidních aktivech, podrozvahových činnostech, strategiích
zajištění a účetních postupech.
CELEX: 32019L0879

Příloha č. 2 k zákonu č. 374/2015 Sb.
Posouzení způsobilosti k řešení krize instituce nebo skupiny
1. Česká národní banka při posuzování způsobilosti k řešení krize instituce zohlední
a) do jaké míry je instituce schopna zmapovat hlavní druhy obchodních činností a zásadní
operace právních subjektů,
b) do jaké míry jsou právní a podnikové struktury instituce sladěny s hlavními druhy
obchodních činností a zásadními operacemi,
c) do jaké míry má instituce zavedeny mechanismy zajišťující nezbytné personální zdroje,
infrastrukturu, financování, likviditu a kapitál na podporu a zajištění hlavních druhů
obchodních činností a zásadních operací,
d) vymahatelnost smluv o poskytování služeb, které instituce uzavřela, je-li vůči ní uplatněno
opatření k řešení krize,
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e) do jaké míry je struktura řízení instituce vhodná k zajištění souladu s vnitřními procesy
instituce s ohledem na dohody o poskytování služeb,
f) do jaké míry má instituce zaveden postup pro přenesení služeb poskytovaných v rámci
dohod o poskytování služeb na třetí strany v případě oddělení zásadních činností nebo
hlavních druhů obchodních činností,
g) pohotovostní plány pro zajištění kontinuálního přístupu k platebním systémům a systémům
vypořádání,
h) adekvátnost řídicích informačních systémů instituce zajišťujících, aby Česká národní banka
mohla dostávat přesné a úplné informace o hlavních druzích obchodních činností a zásadních
operacích s cílem usnadnit rychlé rozhodování,
i) schopnost řídicích informačních systémů instituce poskytovat informace nezbytné pro
řešení krize instituce, a to i za rychle se měnících podmínek,
j) do jaké míry instituce otestovala své řídicí informační systémy v zátěžových testech
definovaných Českou národní bankou,
k) do jaké míry může instituce zajistit kontinuitu svých řídicích informačních systémů pro
dotčenou instituci i pro novou instituci v případě, že zásadní operace a hlavní druhy
obchodních činností budou odděleny od ostatních operací a druhů obchodních činností,
l) do jaké míry má instituce zavedeny vhodné procesy, aby České národní bance poskytla
nezbytné informace k identifikaci vkladatelů a částek pojištěných u Fondu pojištění vkladů,
m) v případě, že skupina využívá záruky uvnitř skupiny, do jaké míry jsou poskytovány za
tržních podmínek a jak spolehlivé jsou systémy řízení rizik související s těmito zárukami,
n) v případě, že skupina využívá transakce „back to back“, do jaké míry probíhají za tržních
podmínek a jak spolehlivé jsou systémy řízení rizik týkající se těchto transakcí,
o) do jaké míry zvyšuje využívání záruk uvnitř skupiny nebo účetních transakcí „back to
back“ míru nákazy v rámci skupiny,
p) do jaké míry právní struktura skupiny brání uplatnění institutů řešení krize v důsledku
počtu právních subjektů, složitosti struktury skupiny nebo obtížnosti provázání obchodních
činností na jednotlivé subjekty skupiny,
q) výši a druh odepisovatelných způsobilých závazků instituce,
r) do jaké míry může mít řešení krize subjektů skupiny, které jsou institucemi nebo finančními
institucemi, nepříznivý dopad na nefinanční část smíšené holdingové společnosti,
s) existenci a spolehlivost dohod o poskytování služeb,
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k řešení krize orgánů příslušných k řešení krize v členských státech, a možnost koordinované
akce,
u) možnost užití opatření k řešení krize tak, aby bylo dosaženo účelu řešení krize s ohledem
na dostupnost opatření a strukturu instituce,
v) do jaké míry struktura skupiny umožňuje orgánu příslušnému k řešení krize řešit problémy
skupiny jako celku nebo jednoho nebo více jejích subjektů bez významného přímého nebo
nepřímého nepříznivého dopadu na finanční systém, důvěru v trh nebo ekonomiku
a s ohledem na maximalizaci hodnoty skupiny jako celku,
w) ujednání a prostředky, které by orgánu příslušnému k řešení krize umožňovaly řešit
případy skupin majících ovládané osoby v jiných zemích,
x) kredibilitu použití opatření k řešení krize, aby bylo dosaženo účelu řešení krize s ohledem
na možný dopad na věřitele, protistrany, zákazníky a zaměstnance a možná opatření, která
mohou učinit orgány třetích zemí,
y) zda může být adekvátně vyhodnocen dopad řešení krize instituce na finanční systém a na
důvěru ve finanční trh a
z) zda může mít řešení krize instituce významný přímý nebo nepřímý nepříznivý dopad na
finanční systém, důvěru v trh nebo ekonomiku.
2. Česká národní banka při posuzování způsobilosti k řešení krize instituce dále
zohlední,
a) do jaké míry by mohlo být zabráněno nákaze jiných institucí nebo finančních trhů použitím
opatření k řešení krize,
b) zda by řešení krize instituce mohlo mít významný vliv na fungování platebních systémů
a systémů vypořádání.
3. Pro účely posouzení způsobilosti skupiny k řešení krize se požadavky uvedené
v bodech 1 a 2 přiměřeně použijí na všechny členy a entity dotčené skupiny.
Vybraná ustanovení novel
CELEX: 32019L0879

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
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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
𝑫𝑫𝑫𝑫 𝑸𝑸 =

𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏á 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌á𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍á 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
× (𝑸𝑸𝑸𝑸 − 𝟏𝟏)
𝟒𝟒

𝑯𝑯𝑯𝑯 𝑸𝑸 =

𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌á 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌á𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍á 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
× 𝑸𝑸𝑸𝑸
𝟒𝟒

kde
Dh Q označuje dolní hranici každého intervalu,
Hh Q označuje horní hranici každého intervalu,
kombinovaná kapitálová rezerva označuje celkovou kombinovanou kapitálovou
rezervu, kterou má povinná osoba udržovat, vyjádřenou v českých korunách, a
Qn označuje pořadové číslo příslušného intervalu a nabývá hodnot 1, 2, 3, nebo 4.
CELEX: 32019L0879

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,
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vydaných ovládanou osobou podle §128a, se vypočte podle vzorce
𝐱𝐱𝐱𝐱
𝐌𝐌𝐌𝐌 = �𝟏𝟏 − � ∗ 𝟖𝟖%
𝐱𝐱𝐱𝐱
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.
CELEX: 32019L0879

Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 182/2018 Sb.
Přechodné ustanovení
Zajištění uznání a souhlasu vlastníka podle § 74a odst. 1 zákona č. 374/2015 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevyžaduje u odepisovatelných
kapitálových nástrojů povinné osoby vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č …/2020 Sb.
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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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.
a)
b)
c)

Při určení přechodného období podle bodu 3 nebo 4 Česká národní banka zohlední
převahu vkladů a neexistenci dluhových nástrojů v modelu financování,
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.

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.

CELEX: 32019L0879

- 204 PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM
TRHU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH
ZMĚN A DOPLNĚNÍ
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 179/2005 Sb., zákonem
č. 377/2005 Sb., zákonem č. 56/2006 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., zákonem č. 62/2006 Sb.,
zákonem č. 70/2006 Sb., zákonem č. 159/2006 Sb., zákonem č. 120/2007 Sb., zákonem
č. 296/2007 Sb., zákonem č. 29/2008 Sb., zákonem č. 104/2008 Sb., zákonem
č. 126/2008 Sb., zákonem č. 216/2008 Sb., zákonem č. 230/2008 Sb., zákonem č. 7/2009 Sb.,
zákonem č. 223/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 230/2009 Sb., zákonem
č. 281/2009 Sb., zákonem č. 420/2009 Sb., zákonem č. 156/2010 Sb., zákonem
č. 160/2010 Sb., zákonem č. 409/2010 Sb., zákonem č. 41/2011 Sb., zákonem
č. 139/2011 Sb., zákonem č. 188/2011 Sb., zákonem č. 420/2011 Sb., zákonem
č. 428/2011 Sb., zákonem č. 37/2012 Sb., zákonem č. 172/2012 Sb., zákonem
č. 254/2012 Sb., zákonem č. 134/2013 Sb., zákonem č. 241/2013 Sb., zákonem
č. 303/2013 Sb., zákonem č. 135/2014 Sb., zákonem č. 336/2014 Sb., zákonem
č. 375/2015 Sb., zákonem č. 148/2016 Sb., zákonem č. 183/2017 Sb., zákonem
č. 204/2017 Sb., zákonem č. 307/2018 Sb., zákonem č. 111/2019 Sb., zákonem
č. 204/2019 Sb. a zákonem č. 119/2020 Sb.
§ 83
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vypořádáním
1. započtení vzájemných pohledávek z obchodů s investičními nástroji, nebo
2. splnění vzájemných dluhů z obchodů s investičními nástroji převodem investičních
nástrojů nebo peněžních prostředků,
b) příkazem k vypořádání pokyn účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností
vypořádání nebo účastníka či provozovatele systému propojeného podle § 89, na jehož
základě má být v souladu s pravidly vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání
(dále jen „pravidla systému“) provedeno vypořádání,
c) ústřední protistranou osoba, která při vypořádání vstupuje mezi účastníky vypořádacího
systému s neodvolatelností vypořádání uvedené v § 84 odst. 1 písm. a) až g) nebo m) jako
jejich výlučná protistrana ústřední protistranou ústřední protistrana podle čl. 2 bodu 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012,
c) ústřední protistranou ústřední protistrana podle čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012,
d) zúčtovatelem osoba, která vede pro účastníky vypořádacího systému s neodvolatelností
vypořádání uvedené v § 84 odst. 1 písm. a) až g), i) nebo m) účet, na němž se provádí
vypořádání,

- 205 e) clearingovou institucí osoba, která provádí vypořádání započtením vzájemných pohledávek
účastníků vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání uvedených v § 84 odst. 1
písm. a) až g), i), j) nebo m),
f) provozním dnem pravidly systému stanovená, pravidelně se opakující doba, během níž
vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání přijímá a provádí příkazy k vypořádání
a další úkony s tímto vypořádáním související.
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§ 84
Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání
(1) Účastníkem vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání může být pouze
a) banka,
b) spořitelní a úvěrní družstvo,
c) obchodník s cennými papíry,
d) zahraniční osoba, jejíž předmět podnikání odpovídá činnosti některé z osob uvedených
v písmenech a) až c),
e) právnická osoba veřejného práva nebo právnická osoba, za jejíž veškeré dluhy ručí osoba
veřejného práva,
f) Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka,
g) právnická osoba se zvláštním postavením, která je vyňata z působnosti předpisu Evropské
unie upravujícího přístup k činnosti úvěrových institucí a její výkon31),
h) provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (§ 90),
i) ústřední protistrana,
j) zúčtovatel,
k) clearingová instituce,
l) člen ústřední protistrany, která získala povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012,
l)m) osoba, která vykonává obdobnou činnost jako některá z osob uvedených v písmenech h)
až k) v platebním systému s neodvolatelností zúčtování, v zahraničním vypořádacím systému
s neodvolatelností vypořádání nebo v zahraničním platebním systému s neodvolatelností
zúčtování, nebo
m)n) osoba neuvedená v písmenech a) až l) m), u které je to vhodné s ohledem na míru
systémového rizika vyplývajícího z rozsahu její činnosti.

- 206 (2) Činnost ústřední protistrany, zúčtovatele nebo clearingové instituce může být
vykonávána i několika účastníky vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání.
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- 207 PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 370/2017 SB., O PLATEBNÍM STYKU, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
A DOPLNĚNÍ
Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku,
ve znění změn provedených zákonem č. 5/2019 Sb. a zákonem č. …/2020 Sb.
§2
Vymezení některých pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) platební transakcí vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních
prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků, je-li prováděna v rámci
platební služby,
b) platebním účtem účet, který slouží k provádění platebních transakcí,
c) peněžními prostředky bankovky, mince, bezhotovostní peněžní prostředky a elektronické
peníze,
d) platebním prostředkem zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi poskytovatelem
a uživatelem, které jsou vztaženy k osobě uživatele a kterými uživatel dává platební příkaz,
e) inkasem převod peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz
příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému
poskytovateli,
f) úhradou převod peněžních prostředků z platebního účtu plátce na platební účet příjemce na
základě platebního příkazu, který dává plátce přímo svému poskytovateli,
g) trvalým příkazem platební příkaz plátce k provádění převodů peněžních prostředků
z platebního účtu plátce v předem určených dnech nebo v pravidelně se opakujících
intervalech,
h) možností přečerpání výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních
prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele,
i) překročením faktické zpřístupnění více peněžních prostředků, než je zůstatek na platebním
účtu nebo než je smluvená možnost přečerpání,
j) službou spojenou s platebním účtem platební služba nebo jiná služba poskytnutá
v souvislosti s otevřením nebo vedením platebního účtu, včetně překročení, možnosti
přečerpání, vydávání nástrojů uvedených v § 3 odst. 3 písm. c) bodech 1 až 3 a platebních
transakcí prováděných těmito nástroji,

- 208 k) službou nepřímého dání platebního příkazu služba spočívající v dání platebního příkazu
k převodu peněžních prostředků z platebního účtu jménem plátce poskytovatelem rozdílným
od poskytovatele, který pro plátce vede daný platební účet, je-li platební příkaz dán
prostřednictvím internetu,
l) službou informování o platebním účtu služba spočívající ve sdělování informací
o platebním účtu prostřednictvím internetu poskytovatelem rozdílným od poskytovatele, který
vede daný platební účet.
(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) členským státem stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském
hospodářském prostoru,
b) jiným členským státem členský stát jiný než Česká republika,
c) domovským členským státem členský stát, ve kterém se nachází sídlo poskytovatele nebo
vydavatele; nemá-li poskytovatel nebo vydavatel sídlo, pak členský stát, ve kterém se nachází
jeho skutečné sídlo,
d) hostitelským členským státem členský stát, který není domovským členským státem
poskytovatele nebo vydavatele a ve kterém má poskytovatel nebo vydavatel pobočku,
pověřeného zástupce nebo ve kterém jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného
zástupce poskytuje služby,
e) kvalifikovanou účastí kvalifikovaná účast podle čl. 4 odst. 1 bodu 36 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/20133),
f) úzkým propojením úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 bodu 38 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
g) vedoucí osobou
1. v případě právnické osoby člen jejího statutárního orgánu nebo jiná osoba, která jiným
způsobem skutečně řídí její činnost, v případě platební instituce a poskytovatele
platebních služeb malého rozsahu také osoba, která skutečně řídí jejich činnost
v oblasti poskytování platebních služeb, a v případě instituce elektronických peněz
a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu také osoba, která skutečně řídí
jejich činnost v oblasti vydávání elektronických peněz nebo poskytování platebních
služeb; je-li členem statutárního orgánu jiná právnická osoba, rozumí se vedoucí
osobou také fyzická osoba, která ji v tomto orgánu zastupuje,
2. v případě podnikající fyzické osoby osoba, která skutečně řídí její podnikání
a v případě poskytovatele platebních služeb malého rozsahu také osoba, která skutečně
řídí jeho činnost v oblasti poskytování platebních služeb,
h) pobočkou
1. obchodní závod nebo jeho část v jiném než domovském členském státě; všechny
obchodní závody nebo jejich části v tomto členském státě se považují za jednu
pobočku,
2. provozovna v domovském členském státě, pokud není sídlem,

- 209 i) pověřeným zástupcem ten, kdo na základě smlouvy s poskytovatelem jedná při uzavírání
smlouvy o platebních službách nebo při poskytování platebních služeb jménem poskytovatele,
nebo ten, kdo na základě smlouvy s vydavatelem jedná při distribuci nebo zpětné výměně
elektronických peněz jménem vydavatele; pověřeným zástupcem není zaměstnanec,
prokurista ani člen statutárního orgánu poskytovatele nebo vydavatele,
j) skupinou seskupení složené z
1. osob vymezených v čl. 4, 5, 6 nebo 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 241/20144), které jsou vzájemně propojeny způsobem uvedeným v čl. 7, čl. 10
odst. 1 nebo čl. 113 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
2. ovládající osoby a jí ovládaných osob, nebo
3. osob, jejichž statutární, řídicí nebo dozorčí orgán je z většiny tvořen stejnými osobami
jako statutární, řídicí nebo dozorčí orgán jiné osoby uvedené v bodě 2,
k) platebním systémem systém s jednotnými pravidly, který slouží k provádění, zúčtování
nebo vypořádání platebních transakcí.
(3) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) plátcem uživatel, z jehož platebního účtu mají být odepsány peněžní prostředky
k provedení platební transakce nebo který dává k dispozici peněžní prostředky k provedení
platební transakce,
b) příjemcem uživatel, na jehož platební účet mají být podle platebního příkazu připsány
peněžní prostředky nebo jemuž mají být podle platebního příkazu peněžní prostředky dány
k dispozici,
c) platebním příkazem pokyn poskytovateli, jímž plátce nebo příjemce žádá o provedení
platební transakce,
d) dnem valuty okamžik, ke kterému je platební transakce evidována pro potřeby výpočtu
úroku z peněžních prostředků na platebním účtu,
e) referenčním směnným kurzem směnný kurz, který se použije jako základ pro přepočet měn
a který pochází z veřejně přístupného zdroje nebo byl poskytovatelem zpřístupněn,
f) referenční úrokovou sazbou úroková sazba, která se použije jako základ pro výpočet úroku
a která pochází z veřejně přístupného zdroje,
g) jedinečným identifikátorem kombinace písmen, číslic nebo symbolů, kterými se podle
určení poskytovatele identifikuje uživatel nebo jeho účet při provádění platebních transakcí,
h) trvalým nosičem dat jakýkoli nástroj, který umožňuje uživateli uchování informací
určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto
informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,
i) pracovním dnem den, kdy poskytovatel plátce nebo poskytovatel příjemce provádějící
platební transakci obvykle vykonává činnosti potřebné pro provedení této platební transakce,
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provádějící platební transakci obvykle vykonává činnosti potřebné pro provedení této platební
transakce,
k) osobou oprávněně pobývající v členském státě
1. občan členského státu a jeho rodinný příslušník,
2. cizinec pobývající na území České republiky přechodně nebo trvale podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky,
3. cizinec, který na území České republiky požádal o udělení mezinárodní ochrany anebo
kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana podle zákona upravujícího azyl,
4. cizinec pobývající na území České republiky podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,
5. osoba pobývající na území České republiky podle zákona upravujícího pobyt
ozbrojených sil jiných států na území České republiky,
6. osoba požívající na území České republiky výsad a imunit podle mezinárodního práva,
nebo
7. osoba, která oprávněně pobývá na území jiného členského státu,
l) ověřením postup umožňující poskytovateli ověřit totožnost uživatele nebo oprávněné
použití platebního prostředku nebo osobních bezpečnostních prvků uživatele,
m) osobním bezpečnostním prvkem prvek, který poskytovatel poskytl uživateli za účelem
ověření,
n) citlivým údajem o platbách údaj, který může být zneužit k podvodu v oblasti platebních
služeb, s výjimkou jedinečného identifikátoru a jména majitele platebního účtu v případě
poskytovatele služby informování o platebním účtu nebo služby nepřímého dání platebního
příkazu,
o) úvěrem jakákoli forma dočasně poskytnutých peněžních prostředků.
(4) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) zúčtováním
1. započtení peněžitých pohledávek, nebo
2. splnění vzájemných peněžitých dluhů převodem peněžních prostředků,
b) příkazem k zúčtování pokyn účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování
nebo účastníka či provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování propojeného
podle § 116, na jehož základě má být v souladu s pravidly platebního systému
s neodvolatelností zúčtování (dále jen „pravidla systému“) provedeno zúčtování,
c) ústřední protistranou ten, kdo při zúčtování vstupuje mezi účastníky platebního systému
s neodvolatelností zúčtování uvedené v § 111 odst. 1 písm. a) až h) jako jejich výlučná
protistrana,
d)c) zúčtovatelem ten, kdo vede pro účastníky platebního systému s neodvolatelností
zúčtování uvedené v § 111 odst. 1 písm. a) až h) nebo j) účet, na němž se provádí zúčtování,
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účastníků platebního systému s neodvolatelností zúčtování uvedených v § 111 odst. 1 písm. a)
až h), j) nebo k),
f)e) provozním dnem pravidly systému stanovená pravidelně se opakující doba, během níž
platební systém s neodvolatelností zúčtování přijímá a provádí příkazy k zúčtování a další
úkony s tímto zúčtováním související.
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§ 111
Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování
(1) Účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování může být pouze
a) banka,
b) zahraniční banka,
c) spořitelní a úvěrní družstvo,
d) obchodník s cennými papíry,
e) zahraniční osoba oprávněná poskytovat hlavní investiční služby,
f) právnická osoba veřejného práva nebo právnická osoba, za jejíž veškeré závazky ručí osoba
veřejného práva,
g) Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka,
h) právnická osoba se zvláštním postavením, která je uvedena v čl. 2 odst. 5 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU6),
i) provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování,
j) ústřední protistrana podle čl. 2 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 648/201216),
k) zúčtovatel,
l) clearingová instituce,
m) člen ústřední protistrany, která získala povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012,
m)n) ten, kdo vykonává obdobnou činnost jako některá z osob uvedených v písmenech i) až l)
ve vypořádacím systému s neodvolatelností vypořádání, v zahraničním platebním systému
s neodvolatelností zúčtování nebo v zahraničním vypořádacím systému s neodvolatelností
vypořádání.

- 212 (2) Činnost ústřední protistrany, zúčtovatele nebo clearingové instituce může být
vykonávána i několika účastníky platebního systému s neodvolatelností zúčtování.
____________________
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.
16)

CELEX: 32019L0879

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU
Navrhovaný právní předpis ČR

Odpovídající předpis EU

Ustanovení novely zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení
krize na finančním trhu
Ustanovení

Obsah

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

Celex č.

Ustanovení

Obsah

32019L0879

Čl. 44a odst. 1

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

na základě
písmene a)

g) povinnosti při prodeji podřízených
způsobilých závazků.

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

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

Čl. 3 odst. 2

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

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

Čl. 2 odst. 1 bod 40)

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

Čl. 2 odst. 1 bod 5a

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

Čl. 2 odst. 1 bod 6)

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

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

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

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

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

Čl. 2 odst. 1 bod 83a

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

Čl. 2 odst. 1 bod 83b

1. osobami podléhajícími řešení krize,

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

2. osobami ovládanými jinou osobou
podléhající řešení krize, nebo

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

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

jiných

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

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

čl. 2 odst. 1 bod 24

1. Pro účely této směrnice se
rozumí:

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 2 odst. 1 bod 68a

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

Čl. 2 odst. 1 bod 71a

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

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

Čl. 2 odst. 1 bod 71a

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

Čl. 2 odst. 1 bod 71b

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

Čl. 2 odst. 1 bod 7)

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

Čl. 2 odst. 1 bod 18)

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

a Rady (EU) č. 575/2013,

47 nařízení (EU) č. 575/2013;

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

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

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

Čl. 2 odst. 1 bod 83c

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

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

Čl. 2 odst. 1 bod 109

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

trhu.
§ 3 písm. f)

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

Čl. 45b odst. 5

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

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

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

písm. b)

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

aktiv nebo obdobným způsobem.

§ 5 odst. 6

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

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

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

§ 6 odst. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32014L0059

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

písm. j)

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

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

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

na

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

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

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

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

čl. 12 odst. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 13 odst. 1

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

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

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

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

Čl. 13 odst. 10

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 13 odst. 10

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

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

Čl. 15 odst. 1

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

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

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

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

Čl. 16 odst. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 17 odst. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 17 odst. 7

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

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

Čl. 18 odst. 1

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

Čl. 16 odst. 4

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

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

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

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

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

Čl. 18 odst. 4
Čl. 18 odst. 5

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 18 odst. 1

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

dohodou.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 18 odst. 2
Čl. 18 odst. 4

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

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

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

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

5. Společného rozhodnutí musí být
dosaženo do čtyř měsíců od

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

Čl. 18 odst. 8

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

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

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

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

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

Čl. 18 odst. 6a

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

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

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

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

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

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

Čl. 18 odst.1

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

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

Čl. 16a odst. 1

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

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

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

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

Čl. 16a odst. 2

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

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

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

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

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

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

Čl. 16a odst. 3

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

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

nejméně dvě
podmínek:

z

následujících

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 16a odst. 1

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

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

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

rozdělení

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

Čl. 16a odst. 1

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

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

Čl. 19 odst. 1

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

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

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

Čl. 20 odst. 5

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

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

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

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

Čl. 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 36 odst. 2 a 9

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

odhadu majetku a dluhů povinné osoby.

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

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

Čl. 36 odst. 9

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

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

čl. 36 odst. 10 a 13

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

následného

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

poskytnout

informace

k

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

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

uplatněním tohoto opatření.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 60

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

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

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

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

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

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

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

čl. 62 odst. 2

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

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

čl. 62 odst. 2

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

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

čl. 59 odst. 9

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

čl. 62 odst. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jistina

způsobilých

závazků

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

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

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

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

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

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

§ 69

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

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

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

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

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

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

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

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

čl. 60 odst. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32014L0059

a) zajistit
funkcí;

kontinuitu

zásadních

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

chránit

veřejné

finanční

podporu, a tímto tím chránit veřejné
prostředky, nebo

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

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

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

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

čl. 1 odst. 1

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

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

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

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

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

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

podléhající řešení krize jako celek.

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

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

čl. 33 odst. 3

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

holdingové osobě.
§ 81a

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

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

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

subjektu a
d) výkon pravomoci
povinnost je buď:

pozastavit

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

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

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

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

Orgány příslušné k řešení krize
stanoví rozsah pravomoci uvedené v

c) centrálním bankám.

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

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

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

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

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

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

Čl. 33a odst. 10

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

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

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

§ 81c

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

Čl. 71a odst. 1, 3 a 4

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

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

Čl. 69 odst. 4
Čl. 33a odst. 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 71 odst. 1

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

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

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

čl. 71 odst. 3

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

§ 85a

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

nebo

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

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

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

c) centrální banky.

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

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

Čl. 72 odst. 1

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

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

čl. 35 odst. 1 až 3

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

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

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

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

Čl. 38 odst. 13

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

Čl. 40 odst. 6 a 7

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

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

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

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

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

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

Čl. 40 odst. 11 a 12

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

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

Čl. 42 odst. 12 a 13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pasiv kapitálu a celkových
povinné osoby také tehdy, jestliže

závazků

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

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

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

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

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

Čl. 59 odst. 1b

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

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

Čl. 45 odst. 1

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

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

Čl. 45 odst. 1

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

Čl. 45e odst. 1

požadavku.

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

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

Čl. 45 odst. 1

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

Čl. 45 odst. 1

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 45 odst. 2

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

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

Čl. 45 odst. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 45c odst. 8

a) výše vyloučených způsobilých závazků

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

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

a

dalšími

podmínky

uvedené

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

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

Čl. 44a odst. 1
Čl. 44a odst. 2

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

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

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

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

Čl. 44a odst. 3

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

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

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

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

Čl. 44a odst. 4

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

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

a) odepisovatelný závazek, pokud splňuje

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

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

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

těchto článcích
č. 575/2013:

nařízení

(EU)

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

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

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

a není vyšší než původně poskytnuté
protiplnění.

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

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

Čl. 45b odst. 2

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

Čl. 45b odst. 3

§ 128a

Druhý
a
pododstavec

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

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

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

a) splňuje podmínky uvedené v § 130 a

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

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

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

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

Čl. 45b odst. 5

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

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

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

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

Čl. 45b odst. 7

a) 8 % kapitálu a závazků osoby

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

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

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

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

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

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

Čl. 45b odst. 4

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

obdobně.

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

součet

18 %

celkového

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 45b odst. 8

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 45c odst. 5 a 6

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

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

nástrojů
v rámci
financování,

jejího

modelu

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

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

absenci
modelu

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

Čl. 45b odst. 9

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

rozhodnutí,
c) dostupnost a výši
způsobilých závazků,

rozhodnutím;
nepodřízených

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 45c odst. 3
Čl. 45c odst. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 45e odst. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

rekapitalizační

částky,

která

(EU) č. 575/2013.

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

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

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

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

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

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

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

krize.

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

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

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

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

uvedená

v

šestém

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 45d odst. 1

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

Čl. 45d odst. 3

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

45c.
§ 130

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

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

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

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

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

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

§ 130a

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konsolidovaném základě
evropské finanční skupiny.

na

úrovni

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

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

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

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

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

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

se

šestý

pododstavec

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

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

Čl. 45f odst. 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

podniku.
§ 131b odst. (1) Česká národní banka může ovládané 32019L0879
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osobě povolit, aby vnitřní minimální
požadavek plnila zcela nebo zčásti
prostřednictvím závazku k plnění osoby
podléhající řešení krize, pokud
a) ovládaná osoba a osoba podléhající
řešení krize mají sídlo na území České
republiky a patří do stejné skupiny
podléhající řešení krize,
b) osoba podléhající řešení krize udržuje
kapitál a způsobilé závazky alespoň ve
výši minimálního požadavku,
c) závazek k plnění je poskytnut alespoň
ve výši odpovídající části vnitřního
minimálního požadavku, který nahrazuje,
d) právo ovládané osoby na plnění a
povinnost osoby podléhající řešení krize
plnit vznikne v okamžiku, kdy ovládaná
osoba není schopna hradit své splatné
dluhy nebo kdy splňuje podmínky pro
uplatnění odpisu a konverze kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých
závazků, podle toho, která událost nastane
dříve,
e) alespoň do výše 50 % je závazek k

Čl. 45f odst. 5

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

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

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

podmínky.

§ 131c

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

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

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

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

Čl. 45 odst. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 45h odst. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

575/2013.

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

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

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

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

Čl. 45d odst. 3 a 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v odstavci 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 45h odst. 8

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

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

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

Čl. 49 odst. 1 až 3

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

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

ukončit a závěrečně
jakýkoli derivát.

vypořádat

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

určení

hodnoty

odepisovatelného

Čl. 49 odst. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v

běžném

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

Čl. 45i odst. 2 a 3

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

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

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

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

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

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

Čl. 45i odst. 4

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

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

Čl. 45i odst. 3

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

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

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

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

Čl. 45i odst. 3

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

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

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

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

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

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

Čl. 45i odst. 4

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

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

Čl. 45i odst. 7

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

minimálního požadavku.

§ 136b

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

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

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

podle

jiného

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

Čl. 45j odst. 1

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

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

včasného

zásahu

v

e) opatření včasného zásahu podle § 37,
nebo

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

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

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

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

Čl. 45m odst. 3

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

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

Čl. 45m odst. 4

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

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

Čl. 45m odst. 5

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

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

Čl. 45m odst. 6

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

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

Čl. 45m odst. 7

Při stanovování přechodných období
orgány příslušné k řešení krize
zohlední:

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

trhy

se

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

a) převahu vkladů a
dluhových nástrojů v
financování;

absenci
modelu

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

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

Čl. 45m odst. 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 55 odst. 7

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

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

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

možného dopadu na věřitele.

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

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

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

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

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

čl. 52 odst. 7

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

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

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

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

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

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

čl. 64 odst. 1 a 3

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

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

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

povinnost
vzájemného
informací a součinnosti,

poskytování

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

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

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

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

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

vztahuje čl. 44 odst. 2;
§ 165

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

čl. 64 odst. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

čl. 67 odst. 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

čl. 77 odst. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6

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

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

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

čl. 73

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

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

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

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

čl. 74 odst. 1 a 2

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

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

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

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

o

postupu

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

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

j) projednávání všech otázek souvisejících se
skupinovým řešením krize.

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

souvisejících s řešením krize na
úrovni přeshraniční skupiny.
§ 183

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

Čl. 89

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

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

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

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

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

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

čl. 92 odst. 3 a 5

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

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

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

§ 189

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

čl. 91 odst. 7 a 8

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

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

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

Čl. 94 odst. 4

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

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

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

Čl. 96 odst. 3

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

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

Čl. 103 odst. 3

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

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

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

čl. 109 odst. 1 a 3

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

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

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

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

a) na svých úředních internetových
stránkách;
b)

na

internetových

stránkách

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

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

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

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

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

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

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

Čl. 85 odst. 4

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

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

čl. 3 odst. 6

6. Není-li orgánem příslušným k
řešení krize v členském státě
příslušné ministerstvo, informuje
tento orgán příslušné ministerstvo o
rozhodnutích přijatých na základě
této směrnice, a pokud vnitrostátní
právo nestanoví jinak, získá souhlas
ministerstva,
než
vykoná
rozhodnutí, která mají přímé fiskální
nebo systémové dopady.

přesahujícím 60 % dostupného objemu
majetku v některém z fondů.
§ 228 odst. (2) Pokud se k uplatnění opatření k řešení 32014L0059
2
krize nebo odpisu a konverze kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých
závazků vyžaduje souhlas Ministerstva
financí, o uplatnění opatření rozhoduje v
prvním stupni bankovní rada České národní
banky. Bankovní rada České národní banky
dále rozhoduje o uplatnění opatření k řešení
krize nebo odpisu a konverze kapitálových
nástrojů a vnitroskupinových způsobilých
závazků
v případech
významného
systémového dopadu.

čl. 3 odst. 8

8. Členské státy zajistí, aby každý
orgán příslušný k řešení krize
disponoval odborností, zdroji a
provozní kapacitou pro uplatňování
opatření k řešení krize a byl schopen
vykonávat své pravomoci s rychlostí
a pružností nezbytnou pro dosažení
účelu řešení krize.

§ 228 odst. (3) Ministr financí nebo jiný pověřený člen 32014L0059
3
vlády se na pozvání bankovní rady České
národní banky zúčastní jednání bankovní
rady České národní banky, které se týká
uplatnění opatření k řešení krize nebo odpisu
a
konverze
kapitálových
nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků.

čl. 3 odst. 6

6. Není-li orgánem příslušným k
řešení krize v členském státě
příslušné ministerstvo, informuje
tento orgán příslušné ministerstvo o
rozhodnutích přijatých na základě
této směrnice, a pokud vnitrostátní
právo nestanoví jinak, získá souhlas
ministerstva,
než
vykoná
rozhodnutí, která mají přímé fiskální
nebo systémové dopady.

čl. 90 odst. 4

4. Orgány příslušné k řešení krize
sdílejí informace s příslušným
ministerstvem, pokud se tyto
informace týkají rozhodnutí nebo
záležitosti, u kterých se vyžaduje,
aby byly oznámeny příslušnému
ministerstvu, konzultovány s ním
nebo aby k nim toto ministerstvo
dalo souhlas, nebo které mohou mít
dopady na veřejné finance.
§ 229 odst. (1) Zaměstnanci Ministerstva financí 32014L0059
1
pověření ministrem financí jsou oprávněni
nahlížet do všech podkladů, záznamů, spisů
a jiných dokumentů a seznamovat se
s informacemi, na jejichž základě má dojít k
uplatnění opatření k řešení krize nebo odpisu
a konverzi
kapitálových
nástrojů
a vnitroskupinových způsobilých závazků.
Česká národní banka umožní pověřeným
zaměstnancům Ministerstva financí přístup k
těmto podkladům, záznamům, spisům, jiným
dokumentům a informacím ve lhůtách
odpovídajících okolnostem případu a
případné potřebě vydat stanovisko podle §
228 odst. 1.

čl. 90 odst. 4

4. Orgány příslušné k řešení krize
sdílejí informace s příslušným
ministerstvem, pokud se tyto
informace týkají rozhodnutí nebo
záležitosti, u kterých se vyžaduje,
aby byly oznámeny příslušnému
ministerstvu, konzultovány s ním
nebo aby k nim toto ministerstvo
dalo souhlas, nebo které mohou mít
dopady na veřejné finance.

§ 231 odst. (3) Česká národní banka může uložit fyzické 32014L0059
3
nebo právnické osobě, která není povinnou

čl. 111 odst. 2 písm. 2. Členské státy zajistí, aby v
případech uvedených v odstavci 1
a) až c)

osobou, a která neplní povinnost uloženou
tímto zákonem, právním předpisem jej
provádějícím, rozhodnutím vydaným podle
tohoto zákona, rozhodnutím orgánu jiného
než členského státu považovaným podle
tohoto zákona za vykonatelné, opatřením
obecné povahy vydaným podle tohoto
zákona a rozhodnutím Evropského orgánu
pro bankovnictví, aby upustila od tohoto
protiprávního jednání a zdržela se jeho
opakování; Česká národní banka může dále
dočasně zakázat členu vedoucího orgánu
povinné osoby nebo, osobě ve vrcholném
vedení povinné osoby, a to až na dobu 5 let
nebo jakékoli jiné fyzické osobě, která
neplní uvedené povinnosti výkon funkce v
kterékoli povinné osobě, a to až na dobu 5
let.

§ 233 odst. (8) Za přestupek lze uložit pokutu do
8
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle

zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,
přinejmenším:
a) veřejné oznámení, které uvádí
odpovědnou
fyzickou
osobu,
instituci, finanční instituci, mateřský
podnik v Unii nebo jinou
právnickou osobu a povahu daného
porušení předpisů;
b) příkaz, aby odpovědná fyzická
nebo právnická osoba upustila od
daného chování a vyvarovala se jeho
opakování;
c) dočasný zákaz výkonu funkcí v
institucích
nebo
subjektech
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) pro kteréhokoliv člena
vedoucího orgánu nebo vrcholného
vedení instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo kteroukoliv jinou
fyzickou osobu, kteří byli shledáni
odpovědnými;
32014L0059

Čl. 110 odst. 1

1. Aniž je dotčeno právo členských
států stanovit a ukládat trestní
sankce, stanoví členské státy

odstavce 6 písm. b),

pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy
rozhodnou, že nestanoví pravidla
pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 1 písm. a) až e) odstavce 1 písm.
a) až f), odstavce 2 písm. a) až c), e) až h),
odstavce 3 písm. a) až d), odstavce 4 písm. a)
až e), odstavce 5 písm. a) až e), odstavce 6
písm. a), c) a d) nebo odstavce 7 písm. a) až
c), nebo
c) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce
2 písm. d); pokud neoprávněný prospěch
nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit,
lze uložit pokutu do 137 000 000 Kč.

§ 235 odst. (9) Za přestupek lze uložit pokutu do
9
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 4 písm. b),
b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odstavce 1 písm. a) až e) odstavce 1 písm.
a) až f), odstavce 2 písm. a) až c), e) až h),
odstavce 3 písm. a) až e), odstavce 4 písm.
a), c) a d), odstavce 5 písm. a) a b), odstavce
6 písm. a) a b), nebo odstavce 7 písm. a) až

32014L0059

Čl. 110 odst. 1

1. Aniž je dotčeno právo členských
států stanovit a ukládat trestní
sankce, stanoví členské státy
pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy
rozhodnou, že nestanoví pravidla

c), nebo odstavce 8,

pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

c) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce
2 písm. d) a spáchala-li ho podnikající
fyzická osoba; pokud neoprávněný prospěch
nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do 137 000 000 Kč, nebo
d) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce
2 písm. d) a spáchala-li ho právnická osoba;
pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu
dosaženého danou osobou za bezprostředně
předcházející účetní období.
§ 237 odst. (1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, 32014L0059
1
že
a) nesplní informační povinnost podle § 7
odst. 3, § 26a odst. 1, § 136, § 154 odst. 1, §
155, § 176 odst. 5 nebo 6,
b) neuveřejní údaje podle § 136a,
b)c) neposkytne součinnost podle § 243 odst.
1 nebo § 53 odst. 6,
c)d) bez zbytečného odkladu neoznámí její

Čl. 110 odst. 1
Čl. 111

1. Aniž je dotčeno právo členských
států stanovit a ukládat trestní
sankce, stanoví členské státy
pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy

selhání podle § 77,
d)e) nesplní povinnost vést podrobné
seznamy nebo záznamy o finančních
smlouvách uloženou Českou národní bankou
podle § 7 odst. 4 nebo § 85 odst. 6,
e)f) v rozporu s rozhodnutím České národní
banky vydaným na základě § 57 odst. 6
neposkytne zpět odpovídající část náhrady,

rozhodnou, že nestanoví pravidla
pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

f)g) nezajistí stažení cenných papírů podle §
66 písm. c), § 74 písm. c) nebo § 147 písm.
c),

1. Členské státy zajistí, aby jejich
právní a správní předpisy stanovily
sankce a jiná správní opatření
přinejmenším pro tyto situace:

g)h) v rozporu s rozhodnutím České národní
banky vydaným na základě § 73 odst. 2 nebo
§ 146 odst. 2 nevydá nebo neodevzdá cenné
papíry,

a) nejsou sestaveny, dodrženy nebo
aktualizovány ozdravné plány a
skupinové ozdravné plány, čímž je
porušen článek 5 nebo 7;

h)i) v rozporu s § 74a odst. 1 nezajistí uznání
vlastníka s odpisem nebo konverzí
odepisovatelného kapitálového nástroje nebo
nezajistí souhlas vlastníka se závazností
odpisu nebo konverze odepisovatelného
kapitálového nástroje,

b) příslušnému orgánu nebyl
oznámen
úmysl
poskytnout
vnitroskupinovou finanční podporu,
čímž byl porušen článek 25;

i)j) nakládá se svým majetkem v rozporu se
zákazem stanoveným Českou národní
bankou na základě § 82 písm. c),
j)k) nevydá nástroje zahrnované do kapitálu,

c) nebyly poskytnuty všechny
informace nezbytné pro vypracování
plánů řešení krize, čímž byl porušen
článek 11;
d) vedoucí orgán instituce nebo
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1

včetně prioritních akcií a podřízených nebo
vyměnitelných dluhopisů nebo obdobných
dluhových nástrojů v rozporu s požadavkem
stanoveným Českou národní bankou v § 82
písm. d),
k)l) neuveřejní rozhodnutí podle § 90,
l)m) nepředá majetek a potřebné doklady
nebo nesdělí informace podle § 98 odst. 3, §
102 odst. 3 nebo § 113 odst. 4,
m)n) v rozporu s rozhodnutím České národní
banky vydaným na základě § 121 nezmění
svoji právní formu,
n) neudržuje kapitál a odepisovatelné
závazky ve výši odpovídající minimálnímu
požadavku podle § 127 odst. 2,
o) v rozporu s § 148 odst. 1 nezajistí souhlas
věřitele s odpisem nebo konverzí nebo
nezajistí souhlas věřitele se závazností
odpisu nebo konverze odepisovatelného
závazku,
o) nesplní některou povinnost v souvislosti
s prodejem
podřízeného
způsobilého
závazku neprofesionálnímu zákazníkovi
stanovenou v § 127c odst. 3,
p) v rozporu s § 155 neprovádí opatření
obsažená ve schváleném plánu reorganizace

písm. b), c) nebo d) neoznámil
příslušnému orgánu, že instituce
nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) je v selhání
nebo je jeho selhání pravděpodobné,
čímž porušil čl. 81 odst. 1.
2. Členské státy zajistí, aby v
případech uvedených v odstavci 1
zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,
přinejmenším:
a) veřejné oznámení, které uvádí
odpovědnou
fyzickou
osobu,
instituci, finanční instituci, mateřský
podnik v Unii nebo jinou
právnickou osobu a povahu daného
porušení předpisů;
b) příkaz, aby odpovědná fyzická
nebo právnická osoba upustila od
daného chování a vyvarovala se jeho
opakování;
c) dočasný zákaz výkonu funkcí v
institucích
nebo
subjektech
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) pro kteréhokoliv člena
vedoucího orgánu nebo vrcholného
vedení instituce nebo subjektu

obchodní činnosti,

uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo kteroukoliv jinou
fyzickou osobu, kteří byli shledáni
odpovědnými;

q) nesplní povinnost uloženou Českou
národní bankou podle § 164 písm. e),
r) nesplní povinnost součinnosti uloženou
Českou národní bankou podle § 164 písm. f),

d) v případě právnických osob
správní pokuty až do výše 10 %
celkového ročního čistého obratu
této právnické osoby v předchozím
hospodářském roce. Je-li právnická
osoba
dceřiným
podnikem
mateřského podniku, je příslušným
obratem obrat
vyplývající
z
konsolidované
účetní
závěrky
daného mateřského podniku v
předchozím hospodářském roce;

s) nezašle informace všem jí známým
vlastníkům nástrojů účasti a věřitelům v
rozporu s § 176 odst. 7,
t) neinformuje Českou národní banku o
zaslání informací podle § 176 odst. 7,
u) neprovede v požadované lhůtě opatření k
nápravě vydané na základě § 231,
v) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost
podle § 244 odst. 2.

e) v případě fyzické osoby správní
pokuty ve výši až do 5 000 000
EUR nebo v členských státech, kde
euro není úřední měnou, v
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní
měně k 2. červenci 2014;
f) správní pokuty ve výši až
dvojnásobku výše výhody získané z
porušení předpisů, lze-li výši této
výhody zjistit.

§ 237 odst. (2) Instituce se sídlem v České republice se 32014L0059

Čl. 110 odst. 1

1. Aniž je dotčeno právo členských

2

dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 9 odst. 1 nevypracuje nebo
neudržuje ozdravný plán,
b) v rozporu s § 9 odst. 2 neaktualizuje svůj
ozdravný plán,
c) v rozporu s § 9 odst. 5 nemonitoruje nebo
nevyhodnocuje
hodnoty
nebo
stavy
ukazatelů pravidelně s dostatečnou frekvencí
tak, aby identifikovala případné zhoršení své
finanční situace a byla schopna včas
přijmout odpovídající ozdravné opatření,
d) v rozporu s § 9 odst. 7 neinformuje bez
zbytečného odkladu Českou národní banku,
e) nesplní povinnost vést podrobné záznamy
o finančních smlouvách uloženou Českou
národní bankou podle § 10 odst. 1,
f) v rozporu § 11 odst. 1 nepředloží České
národní bance ozdravný plán k posouzení do
7 dnů po jeho sestavení nebo aktualizaci,
g) neposkytne informace a součinnost k
vypracování plánů řešení krize podle § 17
odst. 6,
h) neinformuje o změnách, které vyžadují
aktualizaci plánu řešení krize podle § 18
odst. 1,

Čl. 111

států stanovit a ukládat trestní
sankce, stanoví členské státy
pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy
rozhodnou, že nestanoví pravidla
pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
1. Členské státy zajistí, aby jejich
právní a správní předpisy stanovily
sankce a jiná správní opatření
přinejmenším pro tyto situace:
a) nejsou sestaveny, dodrženy nebo
aktualizovány ozdravné plány a
skupinové ozdravné plány, čímž je
porušen článek 5 nebo 7;
b) příslušnému orgánu nebyl
oznámen
úmysl
poskytnout

i) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost
navrhnout České národní bance opatření
k odstranění překážek způsobilosti podle
§ 23 odst. 1,
j) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost
navrhnout České národní bance opatření,
která povedou ke splnění minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku a požadavku na udržování
kombinovaných kapitálových rezerv a
časový harmonogram pro jejich uplatnění
podle § 23 odst. 2,
k) neuplatní opatření uložená Českou
národní bankou podle § 23 odst. 4,
i)l) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost
uplatnit uložená opatření nebo navrhnout
realizaci těchto opatření podle § 23 odst. 3
23 odst. 5,
j)m) v rozporu s rozhodnutím České národní
banky vydaným podle § 23 odst. 5 23 odst. 7
neomezí svou expozici vůči instituci,
k)n) neuveřejní rozhodnutí podle § 44,
l)o) neudržuje kapitál a odepisovatelné
závazky ve výši odpovídající minimálnímu
požadavku podle § 127 odst. 1,

vnitroskupinovou finanční podporu,
čímž byl porušen článek 25;
c) nebyly poskytnuty všechny
informace nezbytné pro vypracování
plánů řešení krize, čímž byl porušen
článek 11;
d) vedoucí orgán instituce nebo
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) neoznámil
příslušnému orgánu, že instituce
nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) je v selhání
nebo je jeho selhání pravděpodobné,
čímž porušil čl. 81 odst. 1.
2. Členské státy zajistí, aby v
případech uvedených v odstavci 1
zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,
přinejmenším:
a) veřejné oznámení, které uvádí
odpovědnou
fyzickou
osobu,
instituci, finanční instituci, mateřský
podnik v Unii nebo jinou
právnickou osobu a povahu daného
porušení předpisů;
b) příkaz, aby odpovědná fyzická

m)o) nevydá nástroje zahrnované do kapitálu
podle § 160 odst. 2,
n)p) neprovede v požadované lhůtě opatření
k nápravě vydané na základě § 231, nebo
o)q) v rozporu s § 209 odst. 2 nepřispívá do
Fondu pro řešení krize ve výši stanovené v §
214 nebo 215.

nebo právnická osoba upustila od
daného chování a vyvarovala se jeho
opakování;
c) dočasný zákaz výkonu funkcí v
institucích
nebo
subjektech
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) pro kteréhokoliv člena
vedoucího orgánu nebo vrcholného
vedení instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo kteroukoliv jinou
fyzickou osobu, kteří byli shledáni
odpovědnými;
d) v případě právnických osob
správní pokuty až do výše 10 %
celkového ročního čistého obratu
této právnické osoby v předchozím
hospodářském roce. Je-li právnická
osoba
dceřiným
podnikem
mateřského podniku, je příslušným
obratem obrat
vyplývající
z
konsolidované
účetní
závěrky
daného mateřského podniku v
předchozím hospodářském roce;
e) v případě fyzické osoby správní
pokuty ve výši až do 5 000 000
EUR nebo v členských státech, kde

euro není úřední měnou, v
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní
měně k 2. červenci 2014;
f) správní pokuty ve výši až
dvojnásobku výše výhody získané z
porušení předpisů, lze-li výši této
výhody zjistit.
§ 237 odst. (5) Evropská ovládající osoba se sídlem v 32014L0059
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České republice se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 13 odst. 1 neaktualizuje
nebo nepředloží České národní bance jako
orgánu dohledu na konsolidovaném základě
skupinový ozdravný plán pro příslušnou
skupinu jako celek,
b) neposkytne informace o všech členech
evropské finanční skupiny podle § 20 odst.
1,
c) v rozporu s § 29 odst. 1 nepředloží České
národní bance jako orgánu dohledu na
konsolidovaném základě žádost o schválení
návrhu smlouvy o skupinové podpoře,
d) nevypracuje plán reorganizace obchodní
činnosti nebo jej vypracuje v rozporu s § 156
odst. 1,,
e) neudržuje na konsolidovaném základě

Čl. 110 odst. 1
Čl. 111

1. Aniž je dotčeno právo členských
států stanovit a ukládat trestní
sankce, stanoví členské státy
pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy
rozhodnou, že nestanoví pravidla
pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
1. Členské státy zajistí, aby jejich
právní a správní předpisy stanovily

kapitál a odepisovatelné závazky ve výši
odpovídající minimálnímu požadavku podle
§ 127 odst. 3, nebo
e) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost
navrhnout České národní bance opatření
zajišťující
splnění
minimálního
požadavku,
vnitřního
minimálního
požadavku nebo kombinované kapitálové
rezervy podle § 24a odst. 2, nebo
f) neprovede v požadované lhůtě opatření k
nápravě vydané na základě § 231.

sankce a jiná správní opatření
přinejmenším pro tyto situace:
a) nejsou sestaveny, dodrženy nebo
aktualizovány ozdravné plány a
skupinové ozdravné plány, čímž je
porušen článek 5 nebo 7;
b) příslušnému orgánu nebyl
oznámen
úmysl
poskytnout
vnitroskupinovou finanční podporu,
čímž byl porušen článek 25;
c) nebyly poskytnuty všechny
informace nezbytné pro vypracování
plánů řešení krize, čímž byl porušen
článek 11;
d) vedoucí orgán instituce nebo
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) neoznámil
příslušnému orgánu, že instituce
nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) je v selhání
nebo je jeho selhání pravděpodobné,
čímž porušil čl. 81 odst. 1.
2. Členské státy zajistí, aby v
případech uvedených v odstavci 1
zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,

přinejmenším:
a) veřejné oznámení, které uvádí
odpovědnou
fyzickou
osobu,
instituci, finanční instituci, mateřský
podnik v Unii nebo jinou
právnickou osobu a povahu daného
porušení předpisů;
b) příkaz, aby odpovědná fyzická
nebo právnická osoba upustila od
daného chování a vyvarovala se jeho
opakování;
c) dočasný zákaz výkonu funkcí v
institucích
nebo
subjektech
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) pro kteréhokoliv člena
vedoucího orgánu nebo vrcholného
vedení instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo kteroukoliv jinou
fyzickou osobu, kteří byli shledáni
odpovědnými;
d) v případě právnických osob
správní pokuty až do výše 10 %
celkového ročního čistého obratu
této právnické osoby v předchozím
hospodářském roce. Je-li právnická
osoba
dceřiným
podnikem

mateřského podniku, je příslušným
obratem obrat
vyplývající
z
konsolidované
účetní
závěrky
daného mateřského podniku v
předchozím hospodářském roce;
e) v případě fyzické osoby správní
pokuty ve výši až do 5 000 000
EUR nebo v členských státech, kde
euro není úřední měnou, v
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní
měně k 2. červenci 2014;
f) správní pokuty ve výši až
dvojnásobku výše výhody získané z
porušení předpisů, lze-li výši této
výhody zjistit.
§ 237 odst. (6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze 32014L0059
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uložit pokutu do
a) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavců
1 až 5 a spáchala-li ho právnická osoba;
pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu
dosaženého danou osobou za bezprostředně
předcházející účetní období, nebo
a) dvojnásobku výše neoprávněného

Čl. 111 odst. 2 písm. 2. Členské státy zajistí, aby v
případech uvedených v odstavci 1
d) a f)
zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,
přinejmenším:
d) v případě právnických osob
správní pokuty až do výše 10 %
celkového ročního čistého obratu
této právnické osoby v předchozím
hospodářském roce. Je-li právnická
osoba
dceřiným
podnikem

prospěchu, jde-li o přestupek podle
odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho ovládaná
osoba; pokud neoprávněný prospěch
nevznikl nebo není-li možné jeho výši
zjistit, uloží se pokuta do výše 10 %
čistého ročního obratu ovládající osoby
vyplývajícího z její konsolidované účetní
závěrky za bezprostředně předcházející
účetní období, nebo
b) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavců
1 až 5 a spáchala-li ho ovládaná osoba;
pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu
ovládající osoby vyplývajícího z její
konsolidované
účetní
závěrky
za
bezprostředně předcházející účetní období.
b) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle
odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho osoba
neuvedená v písmeni a); pokud
neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do výše 10 % čistého ročního
obratu dosaženého danou osobou za
bezprostředně
předcházející
účetní

mateřského podniku, je příslušným
obratem obrat
vyplývající
z
konsolidované
účetní
závěrky
daného mateřského podniku v
předchozím hospodářském roce;
…
f) správní pokuty ve výši až
dvojnásobku výše výhody získané z
porušení předpisů, lze-li výši této
výhody zjistit.

období.
§ 237a

(1) Instituce se sídlem v České republice, 32014L0059
která není členem evropské finanční
skupiny, se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s rozhodnutím České národní
banky neudržuje kapitál a způsobilé
závazky ve výši odpovídající minimálnímu
požadavku podle § 127 odst. 1.
(2) Osoba podléhající řešení krize, která je
členem evropské finanční skupiny, se
dopustí přestupku tím, že v rozporu
s rozhodnutím České národní banky
neudržuje kapitál a způsobilé závazky ve
výši odpovídající minimálnímu požadavku
na konsolidované úrovni podle § 127 odst.
2.
(3) Instituce se sídlem v České republice,
která je členem evropské finanční skupiny
a není osobou podléhající řešení krize, se
dopustí přestupku tím, že v rozporu
s rozhodnutím České národní banky
neudržuje kapitál a způsobilé závazky ve
výši odpovídající vnitřnímu minimálnímu
požadavku
a) podle § 127 odst. 3, nebo
b) na konsolidovaném základě podle § 127

Čl. 110 odst. 1
Čl. 111

1. Aniž je dotčeno právo členských
států stanovit a ukládat trestní
sankce, stanoví členské státy
pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy
rozhodnou, že nestanoví pravidla
pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
1. Členské státy zajistí, aby jejich
právní a správní předpisy stanovily
sankce a jiná správní opatření
přinejmenším pro tyto situace:
a) nejsou sestaveny, dodrženy nebo
aktualizovány ozdravné plány a
skupinové ozdravné plány, čímž je

odst. 6.

porušen článek 5 nebo 7;

(4) Povinná osoba, která není osobou
podléhající řešení krize ani institucí a je
ovládána osobou podléhající řešení krize,
se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s rozhodnutím České národní banky
neudržuje kapitál a způsobilé závazky ve
výši odpovídající vnitřnímu minimálnímu
požadavku

b) příslušnému orgánu nebyl
oznámen
úmysl
poskytnout
vnitroskupinovou finanční podporu,
čímž byl porušen článek 25;

a) podle § 127 odst. 4, nebo
b) na konsolidovaném základě podle § 127
odst. 6.
(5) Evropská ovládající osoba, která není
osobou podléhající řešení krize a jejíž
ovládající osoba má sídlo na území jiného
než členského státu, se dopustí přestupku
tím, že v rozporu s rozhodnutím České
národní banky neudržuje kapitál a
způsobilé závazky ve výši odpovídající
vnitřnímu minimálnímu požadavku na
konsolidované úrovni podle § 127 odst. 5.
(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze
uložit pokutu do
a) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle
odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho ovládaná

c) nebyly poskytnuty všechny
informace nezbytné pro vypracování
plánů řešení krize, čímž byl porušen
článek 11;
d) vedoucí orgán instituce nebo
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) neoznámil
příslušnému orgánu, že instituce
nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) je v selhání
nebo je jeho selhání pravděpodobné,
čímž porušil čl. 81 odst. 1.
2. Členské státy zajistí, aby v
případech uvedených v odstavci 1
zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,
přinejmenším:
a) veřejné oznámení, které uvádí
odpovědnou
fyzickou
osobu,
instituci, finanční instituci, mateřský
podnik v Unii nebo jinou

osoba; pokud neoprávněný prospěch
nevznikl nebo není-li možné jeho výši
zjistit, uloží se pokuta do výše 10 %
čistého ročního obratu ovládající osoby
vyplývajícího z její konsolidované účetní
závěrky za bezprostředně předcházející
účetní období, nebo
b) dvojnásobku výše neoprávněného
prospěchu, jde-li o přestupek podle
odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho osoba
neuvedená v písmeni a); pokud
neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do výše 10 % čistého ročního
obratu dosaženého danou osobou za
bezprostředně
předcházející
účetní
období.

právnickou osobu a povahu daného
porušení předpisů;
b) příkaz, aby odpovědná fyzická
nebo právnická osoba upustila od
daného chování a vyvarovala se jeho
opakování;
c) dočasný zákaz výkonu funkcí v
institucích
nebo
subjektech
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) pro kteréhokoliv člena
vedoucího orgánu nebo vrcholného
vedení instituce nebo subjektu
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c)
nebo d) nebo kteroukoliv jinou
fyzickou osobu, kteří byli shledáni
odpovědnými;
d) v případě právnických osob
správní pokuty až do výše 10 %
celkového ročního čistého obratu
této právnické osoby v předchozím
hospodářském roce. Je-li právnická
osoba
dceřiným
podnikem
mateřského podniku, je příslušným
obratem obrat
vyplývající
z
konsolidované
účetní
závěrky
daného mateřského podniku v
předchozím hospodářském roce;

e) v případě fyzické osoby správní
pokuty ve výši až do 5 000 000
EUR nebo v členských státech, kde
euro není úřední měnou, v
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní
měně k 2. červenci 2014;
f) správní pokuty ve výši až
dvojnásobku výše výhody získané z
porušení předpisů, lze-li výši této
výhody zjistit.
§ 237b

(1) Osoba podléhající řešení krize, která je 32014L0059
globálně systémově významnou institucí,
členem skupiny, která je globálně
systémově významnou institucí, nebo
významnou osobou podléhající řešení
krize se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 128c odst. 1 nebo s
rozhodnutím České národní banky podle
§ 128c odst. 2, 3 nebo 4 neplní požadavek
na podřízenost.
(2) Osoba podléhající řešení krize
neuvedená v odstavci 1 se dopustí
přestupku tím, že v rozporu s
rozhodnutím České národní banky podle
§ 128b odst. 1 neplní požadavek na
podřízenost.

1. Aniž je dotčeno právo členských
států stanovit a ukládat trestní
Čl. 111 odst. 1 a odst.
sankce, stanoví členské státy
2 písm. d) a f)
pravidla pro správní sankce a jiná
správní opatření, která se použijí v
případě neplnění vnitrostátních
předpisů přijatých k provedení této
směrnice, a přijmou veškerá
nezbytná opatření k zajištění jejich
uplatňování. Pokud se členské státy
rozhodnou, že nestanoví pravidla
pro správní sankce v případě
porušení předpisů, na něž se
vztahuje vnitrostátní trestní právo,
sdělí Komisi příslušná trestněprávní
ustanovení. Správní sankce a jiná
správní opatření musí být účinné,
Čl. 110 odst. 1

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze
uložit pokutu do dvojnásobku výše
neoprávněného
prospěchu;
pokud
neoprávněný prospěch nevznikl nebo
není-li možné jeho výši zjistit, uloží se
pokuta do výše 10 % čistého ročního
obratu dosaženého osobou podléhající
řešení
krize
za
bezprostředně
předcházející účetní období.

přiměřené a odrazující.
1. Členské státy zajistí, aby jejich
právní a správní předpisy stanovily
sankce a jiná správní opatření
přinejmenším pro tyto situace:
a) nejsou sestaveny, dodrženy nebo
aktualizovány ozdravné plány a
skupinové ozdravné plány, čímž je
porušen článek 5 nebo 7;
b) příslušnému orgánu nebyl
oznámen
úmysl
poskytnout
vnitroskupinovou finanční podporu,
čímž byl porušen článek 25;
c) nebyly poskytnuty všechny
informace nezbytné pro vypracování
plánů řešení krize, čímž byl porušen
článek 11;
d) vedoucí orgán instituce nebo
subjektu uvedeného v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) neoznámil
příslušnému orgánu, že instituce
nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1
písm. b), c) nebo d) je v selhání
nebo je jeho selhání pravděpodobné,
čímž porušil čl. 81 odst. 1.
2. Členské státy zajistí, aby v

případech uvedených v odstavci 1
zahrnovaly správní sankce a jiná
správní opatření, jež lze uložit,
přinejmenším:
d) v případě právnických osob
správní pokuty až do výše 10 %
celkového ročního čistého obratu
této právnické osoby v předchozím
hospodářském roce. Je-li právnická
osoba
dceřiným
podnikem
mateřského podniku, je příslušným
obratem obrat
vyplývající
z
konsolidované
účetní
závěrky
daného mateřského podniku v
předchozím hospodářském roce;
…
f) správní pokuty ve výši až
dvojnásobku výše výhody získané z
porušení předpisů, lze-li výši této
výhody zjistit.
§ 244 odst. (1) Pro účely tohoto dílu se příslušnou 32014L0059
1
osobou rozumí

Čl. 84 odst. 1

1. Požadavky profesního tajemství
jsou vázány následující osoby:

a) Česká národní banka

a) orgány příslušné k řešení krize;

b) Ministerstvo financí,

b) příslušné orgány a EBA;

c) Garanční systém,

c) příslušná ministerstva;

d) Garanční fond obchodníků s cennými
papíry,
e) překlenovací instituce,
f) osoba pro správu aktiv,
g) zvláštní správce a dočasný správce,
h) potenciální nabyvatelé, které oslovila
instituce za účelem řešení krize podle § 5
odst. 6 nebo jimž Česka národní banka
učinila nabídku nebo je oslovila zejména v
souvislosti s přechodem nástrojů účasti na
povinné osobě nebo majetku a závazků
povinné osoby, bez ohledu na to, zda tato
nabídka nebo oslovení byly přípravou pro
přechod nástrojů účasti na povinné osobě
nebo majetku a závazků povinné osoby, a
bez ohledu na to, zda v důsledku této
nabídky došlo k přechodu nástrojů účasti na
povinné osobě nebo majetku a závazků
povinné osoby,
i) vláda v případě
stabilizačních nástrojů,

použití

vládních

j) další orgány veřejné správy zapojené do
řešení krize a
k) povinná osoba.

d) zvláštní správci nebo dočasní
správci jmenovaní podle této
směrnice;
e) potenciální nabyvatelé oslovení
příslušnými orgány nebo vyzvaní
orgány příslušnými k řešení krize,
bez ohledu na to, zda k uvedenému
oslovení nebo výzvě došlo při
přípravě použití nástroje převodu
činnosti, a bez ohledu na to, zda
oslovení vyústilo v nabytí;
f) auditoři, účetní, právní a odborní
poradci, odhadci a jiní odborníci,
které si přímo či nepřímo najmou
orgány příslušné k řešení krize,
příslušné
orgány,
příslušná
ministerstva
nebo
potenciální
nabyvatelé uvedení v písmeni e);
g) subjekty spravující
pojištění vkladů;

systémy

h) subjekty spravující systémy pro
odškodnění investorů;
i) subjekt příslušný pro mechanismy
financování k řešení krizí;
j) centrální banky a ostatní orgány

zapojené do procesu řešení krize;
k) překlenovací instituce
společnost pro správu aktiv;

nebo

l) jakékoli jiné osoby, které přímo či
nepřímo,
dlouhodobě
nebo
příležitostně
poskytují
nebo
poskytovaly
služby
osobám
uvedeným v písmenech a) až k);
m) vrcholné vedení, členové
vedoucího orgánu a zaměstnanci
orgánů nebo subjektů uvedených v
písmenech a) až k) před, během a po
jejich jmenování.
§ 249

Nabytím rozhodného podílu na hlasovacích 32014L0059
právech v povinné osobě v důsledku
uplatnění opatření k řešení krize, snížení
položek kmenového kapitálu tier 1 nebo
odpisu a konverze kapitálových nástrojů a
vnitroskupinových způsobilých závazků
nevzniká nabyvateli nabídková povinnost
podle zákona upravujícího nabídky převzetí.

Čl. 119

V čl. 4 odst. 5 směrnice 2004/25/ES
se doplňuje nový pododstavec, který
zní:
„Členské státy zajistí, aby se čl. 5
odst. 1 této směrnice nepoužil v
případě použití nástrojů, pravomocí
a mechanismů k řešení krize podle
hlavy IV směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/59/EU (*).
___________
(*)
Směrnice
Evropského
parlamentu a Rady 2014/59/EU ze

dne 15. května 2014, kterou se
stanoví rámec pro ozdravné postupy
a řešení krize úvěrových institucí a
investičních podniků a kterou se
mění směrnice Rady 82/891/EHS,
směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES,
2004/25/ES,
2005/56/ES,
2007/36/ES,
2011/35/EU,
2012/30/EU a 2013/36/EU a
nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č.
648/2012 (Úř. věst. L 173,
12.6.2014, s. 190).“
§ 250 odst. (1) Při uplatnění opatření k řešení krize, 32014L0059
1
snížení položek kmenového kapitálu tier 1
nebo odpisu a konverze odepisovatelných
kapitálových nástrojů a vnitroskupinových
způsobilých
závazků
se
nepoužijí
ustanovení zákona upravujícího právní
poměry obchodních společností a družstev o
změnách výše výši základního kapitálu a
jejích změnách.

Čl. 123

V článku 45 směrnice 2012/30/EU
se doplňuje nový odstavec, který
zní:
„3.
Členské státy zajistí, aby se
článek 10, čl. 19 odst. 1, čl. 29 odst.
1, 2 a 3, čl. 31 odst. 2 první
pododstavec, články 33 až 36 a
články 40, 41 a 42 této směrnice
nepoužily v případě použití nástrojů,
pravomocí a mechanismů k řešení
krize podle hlavy IV směrnice
Evropského parlamentu a Rady

2014/59/EU (45).
---------------------(45)

Směrnice
Evropského
parlamentu a Rady 2014/59/EU ze
dne 15. května 2014, kterou se
stanoví rámec pro ozdravné postupy
a řešení krize úvěrových institucí a
investičních podniků a kterou se
mění směrnice Rady 82/891/EHS,
směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES,
2004/25/ES,
2005/56/ES,
2007/36/ES,
2011/35/EU,
2012/30/EU a 2013/36/EU a
nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č.
648/2012 (Úř. věst. L 173,
12.6.2014, s. 190).“
Příloha č. 1 Za účelem vypracování a aktualizace plánu 32019L0879
písm. e)
řešení krize může Česká národní banka
vyžadovat od instituce zejména
e)
informace
o
způsobilých závazcích,

odepisovatelných

účelem
vypracování
a
Příloha oddíl B bod 6 Za
aktualizace plánů řešení krize
mohou orgány příslušné k řešení
krize požadovat po institucích
přinejmenším tyto informace:
6) podrobnosti o těch závazcích
instituce, které jsou závazky
použitelné k rekapitalizaci z

vnitřních zdrojů;
Příloha č. 2 1. Česká národní banka při posuzování 32019L0879
bod 1 písm. způsobilosti k řešení krize instituce zohlední:
q)
q) výši a druh odepisovatelných způsobilých
závazků instituce,

Příloha oddíl C bod Při posuzování způsobilosti instituce
nebo skupiny k řešení krize orgán
17
příslušný k řešení krize zohlední
tyto skutečnosti:
Při posuzování způsobilosti skupiny
k řešení krize zahrnují odkazy na
instituci jakoukoli instituci nebo
subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm.
c) nebo d) v rámci skupiny:
17) výši a druh závazků použitelné k
rekapitalizaci z vnitřních zdrojů
instituce;

Příloha č. 3

Příloha č. 3 k zákonu č. 374/2015 Sb.
Výpočet nejvyšší
rozdělení

částky

k možnému

Povinná osoba vypočte poměrnou část
zisku po zdanění podle vztahu

32019L0879

Čl. 16a odst. 4, 5 a 6

4.
M-MDA
se
vypočítá
vynásobením součtu vypočteného v
souladu s odstavcem 5 činitelem
určeným v souladu s odstavcem 6.
M-MDA se sníží o částku
vyplývající z opatření uvedených v
odst. 1 písm. a), b) nebo c).

MDA = (A+B -C) * D,
kde
A označuje zisk za běžné účetní období
nezahrnutý do kmenového kapitálu tier 1

5. Součet, jenž se má vynásobit
podle odstavce 4, se skládá z:
a) předběžných zisků, které nejsou

podle čl. 26 odst. 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
který byl vytvořen od posledního
rozhodnutí o rozdělení zisku nebo přijetí
kteréhokoli z opatření podle § 26a odst. 1
písm. a), b) nebo c),
B označuje zisk za předchozí účetní
období nezahrnutý do kmenového
kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013, který byl vytvořen od
posledního rozhodnutí o rozdělení zisku
nebo přijetí kteréhokoli z opatření podle §
26a odst. 1 písm. a), b) nebo c),

zahrnuty v kmenovém kapitálu tier 1
podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č.
575/2013, po odečtení jakéhokoli
rozdělení zisků nebo jakýchkoli
plateb vyplývajících z opatření
uvedených v odst. 1 písm. a), b)
nebo c) tohoto článku;
plus

C označuje daň, která by byla splatná,
pokud by zisky A a B nebyly rozděleny, a

b) výročních zisků, které nejsou
zahrnuty v kmenovém kapitálu tier 1
podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č.
575/2013, po odečtení jakéhokoli
rozdělení zisků nebo jakýchkoli
plateb vyplývajících z opatření
uvedených v odst. 1 písm. a), b)
nebo c) tohoto článku;

D označuje multiplikační faktor.

minus

Multiplikační faktor D se stanoví tak, že
pokud se kmenový kapitál tier 1
udržovaný povinnou osobou nad rámec
požadavků na kapitál podle čl. 92a odst. 1

c) částky, které by bylo nutno
zaplatit na dani, pokud by částky
uvedené pod písmeny a) a b) tohoto
odstavce zůstaly nerozděleny.

nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU)
č. 575/2013
a
minimálního
požadavku nebo vnitřního minimálního
požadavku se zohledněním vnitřně
stanoveného kapitálu, vyjádřeným v
procentech v poměru k celkovému objemu
rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013, nachází
a) v prvním (nejnižším) intervalu
požadované kombinované kapitálové
rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní
hranice a není vyšší než jeho horní
hranice, pak D = 0,
b) ve druhém intervalu požadované
kombinované kapitálové rezervy, neboli je
vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší
než jeho horní hranice, pak D = 0,2,
c) ve třetím intervalu požadované
kombinované kapitálové rezervy, neboli je
vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší
než jeho horní hranice, pak D = 0,4, nebo
d) ve čtvrtém intervalu požadované
kombinované kapitálové rezervy, neboli je
vyšší než jeho dolní hranice, pak D = 0,6.

6. Činitel uvedený v odstavci 4 se
určí takto:
a) pokud se kmenový kapitál tier 1
udržovaný dotčeným subjektem,
který není používán k plnění
žádného z požadavků uvedených v
článku 92a nařízení (EU) č.
575/2013 a v článcích 45c a 45d této
směrnice, vyjádřený jako procentní
podíl z celkového objemu rizikové
expozice vypočteného podle čl. 92
odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013,
nachází v prvním (tj. nejnižším)
kvartilu požadavku kombinovaných
kapitálových rezerv, rovná se
hodnota činitele 0;
b) pokud se kmenový kapitál tier 1
udržovaný dotčeným subjektem,
který není používán k plnění
žádného z požadavků uvedených v
článku 92a nařízení (EU) č.
575/2013 a v článcích 45c a 45d této
směrnice, vyjádřený jako procentní
podíl z celkového objemu rizikové
expozice vypočteného podle čl. 92

Dolní hranice a horní hranice každého
intervalu se vypočte podle vztahů
𝑫𝑫𝑫𝑫 𝑸𝑸
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌á 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌á𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍á 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
=
𝟒𝟒
× (𝑸𝑸𝑸𝑸 − 𝟏𝟏)
𝑯𝑯𝑯𝑯 𝑸𝑸
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌á 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌á𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍á 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓
=
𝟒𝟒
× 𝑸𝑸𝑸𝑸
kde
Dh Q označuje dolní hranici každého
intervalu,
Hh Q označuje horní hranici každého
intervalu,
kombinovaná kapitálová rezerva označuje
celkovou kombinovanou kapitálovou
rezervu, kterou má povinná osoba
udržovat, vyjádřenou v českých korunách,
a
Qn označuje pořadové číslo příslušného

odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013,
nachází
v
druhém
kvartilu
požadavku
kombinovaných
kapitálových rezerv, rovná se
hodnota činitele 0,2;
c) pokud se kmenový kapitál tier 1
udržovaný dotčeným subjektem,
který není používán k plnění
požadavků uvedených v článku 92a
nařízení (EU) č. 575/2013 a v
článcích 45c a 45d této směrnice,
vyjádřený jako procentní podíl z
celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3
nařízení (EU) č. 575/2013, nachází
ve třetím kvartilu požadavku
kombinovaných
kapitálových
rezerv, rovná se hodnota činitele
0,4;
d) pokud se kmenový kapitál tier 1
udržovaný dotčeným subjektem,
který není používán k plnění
požadavků uvedených v článku 92a
nařízení (EU) č. 575/2013 a v
článcích 45c a 45d této směrnice,
vyjádřený jako procentní podíl z
celkového objemu rizikové expozice

intervalu a nabývá hodnot 1, 2, 3, nebo 4.

vypočteného podle čl. 92 odst. 3
nařízení (EU) č. 575/2013, nachází
ve čtvrtém (tj. nejvyšším) kvartilu
požadavku
kombinovaných
kapitálových rezerv, rovná se
hodnota činitele 0,6.
Dolní a horní hranice každého
kvartilu požadavku kombinovaných
kapitálových rezerv se vypočítají
takto:
Dolní hranice kvartálu = Požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv/4 × (Qn-1)
Horní hranice kvartálu = Požadavek
kombinovaných
kapitálových
rezerv/4 × Qn
kde „An“ = pořadové číslo daného
kvartálu.“;

Příloha č. 4

Příloha č. 4 k zákonu č. 374/2015 Sb.
Vzorec

pro

výpočet

požadavku

32019L0879
na

Čl. 45b odst. 4 první 4. Aniž je dotčen minimální
požadavek podle čl. 45c odst. 5 nebo
pododstavec
čl. 45d odst. 1 písm. a), orgány

podřízenost
Část minimálního požadavku, který je
osoba podléhající řešení krize, která je
globálně systémově významnou institucí
nebo významnou osobou podléhající
řešení
krize,
povinna
plnit
prostřednictvím kapitálu, podřízených
způsobilých závazků nebo závazků
vydaných ovládanou osobou podle §128a,
se vypočte podle vzorce

kde

𝐌𝐌𝐌𝐌 = �𝟏𝟏 −

𝐱𝐱𝐱𝐱
� ∗ 𝟖𝟖%
𝐱𝐱𝐱𝐱

MP
označuje
část
minimálního
požadavku, který je osoba podléhající
řešení krize, která je globálně systémově
významnou institucí nebo významnou
osobou podléhající řešení krize, povinna
plnit
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých závazků nebo
závazků vydaných ovládanou osobou
podle § 128a,

příslušné k řešení krize zajistí, že
subjekty řešící krizi, které jsou GSVI nebo subjekty řešícími krizi, na
které se vztahuje čl. 45c odst. 5 nebo
6, splní část požadavku uvedeného v
článku 45e ve výši 8 % celkových
závazků
včetně
kapitálu
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých nástrojů
nebo závazků uvedených v odstavci
3 tohoto článku. Orgán příslušný k
řešení krize může povolit, aby
subjekty řešící krizi, které jsou GSVI nebo subjekty řešícími krizi, na
které se vztahuje čl. 45c odst. 5 nebo
6, splnily úroveň nižší než 8 %
celkových závazků včetně kapitálu,
ale vyšší, než je částka vypočtená
podle vzorce (1-X1/X2) x 8 %
celkových závazků včetně kapitálu,
prostřednictvím
kapitálu,
podřízených způsobilých nástrojů
nebo závazků uvedených v odstavci
3 tohoto článku, pokud jsou splněny
všechny podmínky stanovené v čl.
72b odst. 3 nařízení (EU) č.
575/2013, kde s ohledem na možné
snížení podle čl. 72b odst. 3 nařízení

X1 představuje 3,5 % celkového objemu
rizikové expozice vypočteného v souladu
s čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a

(EU) č. 575/2013:
X1 = 3,5 % celkového objemu
rizikové expozice vypočteného v
souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení
(EU) č. 575/2013; a

X2 představuje součet 18 % celkového
objemu rizikové expozice vypočteného v
souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013 a kombinované kapitálové
rezervy.

Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 1

1. Ustanovení § 81c zákona č. 374/2015 32019L0879
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se použije na
finanční smlouvu uzavřenou přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud po
tomto dni došlo k její podstatné změně.

X2 = součet 18 % celkového
objemu
rizikové
expozice
vypočteného v souladu s čl. 92 odst.
3 nařízení (EU) č. 575/2013 a výše
požadavku
kombinovaných
kapitálových rezerv.
Čl. 71a odst. 3

3. Odstavec 1 se použije na
jakoukoli finanční smlouvu, která:
a) zakládá novou povinnost nebo
významně mění stávající povinnost
poté, co vstoupí v platnost předpisy
přijaté na vnitrostátní úrovni za
účelem provedení tohoto článku;
b) stanoví výkon jednoho nebo více
práv na ukončení smlouvy nebo
práv vymáhat práva ze zajištění, na
které by se uplatnily články 33a, 68,

69, 70 nebo 71, pokud by se
finanční smlouva řídila právem
příslušného členského státu.
Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 2

2. Ustanovení § 127c zákona č. 374/2015 32019L0879
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, se nepoužije na
prodej podřízených způsobilých závazků
vydaných před 28. prosincem 2020.

Čl. 44a odst. 7

Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 3

3. Česká národní banka stanoví povinné 32019L0879
osobě vhodné přechodné období pro
splnění minimálního požadavku podle §
127a odst. 1 zákona č. 374/2015 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto
zákona,
nebo
vnitřního
minimálního požadavku podle § 127a
odst. 2 zákona č. 374/2015 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, a požadavku na podřízenost podle
§ 128b nebo § 128c zákona č. 374/2015
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to tak, aby
skončilo nejpozději 31. prosince 2023.

Čl. 45m odst. 1, první 1. Odchylně od čl. 45 odst. 1 orgány
příslušné k řešení krize stanoví
pododstavec
vhodná přechodná období pro to,
aby instituce nebo subjekty uvedené
v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d)
splnily požadavky podle článků 45e
nebo 45f nebo případně požadavky
vyplývající z uplatnění čl. 45b odst.
4, 5 nebo 7. Lhůta, v níž mají
instituce a subjekty splnit požadavky
podle článků 45e nebo 45f nebo
požadavky vyplývající z uplatnění
čl. 45b odst. 4, 5 nebo 7, je 1. leden
2024.

Čl.
II 4. Delší přechodné období pro splnění 32019L0879
Přechodná minimálního požadavku nebo vnitřního

Čl. 45m odst. 1, třetí 1. ….
pododstavec
Orgán příslušný k řešení krize může

7. Členské státy nemusí uplatňovat
tento článek na závazky uvedené v
odstavci 1, které byly vydány před
28. prosincem 2020.

ustanovení
bod 4

minimálního požadavku a požadavku na
podřízenost, než je uvedeno v bodě 3,
může Česká národní banka povinné osobě
stanovit, je-li to vhodné s ohledem na
převahu vkladů a neexistenci dluhových
nástrojů v modelu financování povinné
osoby, její přístup na kapitálové trhy se
způsobilými závazky a rozsah, v jakém
osoba podléhající řešení krize závisí
na kmenovém kapitálu tier 1 při plnění
minimálního požadavku; přitom vezme
v úvahu
vývoj finanční situace povinné osoby,
b) pravděpodobnost, že povinná osoba
bude v přiměřené lhůtě schopna plnit
minimální požadavek nebo vnitřní
minimální požadavek a požadavek na
podřízenost, a
c) skutečnost, zda je povinná osoba
schopna nahradit závazky, které přestaly
splňovat kritéria způsobilosti nebo
splatnosti stanovená v čl. 72b a 72c
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 a § 128 nebo § 130
zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a
pokud není, zda je tato okolnost

stanovit přechodné období končící
po 1. lednu 2024, je-li to řádně
odůvodněné a vhodné na základě
kritérií uvedených v odstavci 7,
přičemž zohlední:
a) vývoj finanční situace subjektu;
b) vyhlídky, že subjekt bude v
přiměřené lhůtě schopen zajistit
soulad s požadavky podle článků
45e nebo 45f nebo požadavkem
vyplývajícím z uplatnění čl. 45b
odst. 4, 5 nebo 7, a
c) skutečnost, zda je subjekt schopen
nahradit závazky, které přestaly
splňovat kritéria způsobilosti nebo
splatnosti stanovená v článcích 72b
a 72c nařízení (EU) č. 575/2013 a
článku 45b nebo čl. 45f odst. 2 této
směrnice, a pokud ne, zda je tato
neschopnost individuální povahy
nebo je způsobena narušením na
úrovni celého trhu.

individuální povahy nebo je způsobena
narušením na úrovni celého trhu.
Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 5

5. Česká národní banka stanoví mezitímní 32019L0879
cílovou úroveň pro splnění minimálního
požadavku podle § 127a odst. 1 zákona č.
374/2015 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
vnitřního minimálního požadavku podle
§ 127a odst. 2 zákona č. 374/2015 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, a požadavku na
podřízenost podle § 128b nebo § 128c
zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
které musí povinná osoba splnit do 1.
ledna 2022.

Čl. 45m odst. 1, druhý 1. ….
pododstavec
Orgán příslušný k řešení krize určí
pro požadavky podle článků 45e
nebo 45f nebo případně požadavky
vyplývající z uplatnění čl. 45b odst.
4, 5 nebo 7 průběžné cílové úrovně,
které musí instituce nebo subjekty
uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a
d) splnit ke dni 1. ledna 2022. Tyto
průběžné cílové úrovně zpravidla
zajistí rovnoměrné
navyšování
kapitálu a způsobilých závazků na
požadovanou úroveň.

Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 6

6. Stanoví-li Česká národní banka 32019L0879
povinné osobě přechodné období podle
bodu 4, které končí po 1. lednu 2024,
nemusí povinná osoba do konce
přechodného
období
uveřejňovat
informace podle § 136a zákona č.
374/2015 Sb. ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. 3 Provedení, odst. 1. …
1, třetí pododstavec
Členské státy použijí čl. 1 bod 17
této směrnice, pokud jde o čl. 45i
odst. 3 směrnice 2014/59/EU, ode
dne 1. ledna 2024. Pokud orgán
příslušný k řešení krize stanovil v
souladu s čl. 45m odst. 1 43
směrnice 2014/59/EU pro splnění
požadavků lhůtu, která končí po dni

1.
ledna
2024,
je
datum
použitelnosti článku 1 bodu 17 této
směrnice, pokud jde o čl. 45i odst. 4
3 směrnice 2014/59/EU, shodné s
touto lhůtou pro splnění požadavků.
7. Česká národní banka sdělí povinné 32019L0879
osobě plánovaný minimální požadavek
podle § 127a odst. 1 zákona č. 374/2015
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nebo vnitřní
minimální požadavek podle § 127a odst. 2
zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pro každé období 1 roku v rámci
přechodného období stanoveného podle
bodu 3 nebo 4 s cílem usnadnit postupné
navyšování její schopnosti absorbovat
ztráty a schopnosti rekapitalizace.

Čl. 45m odst. 6

6. Pro účely odstavců 1 až 5 sdělí
orgány příslušné k řešení krize dané
instituci nebo subjektu uvedenému v
čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d)
plánovaný minimální požadavek na
kapitál a způsobilé závazky pro
každé 12měsíční období v rámci
přechodného období s cílem
usnadnit postupné navyšování jejich
schopnosti absorbovat ztráty a
schopnosti rekapitalizace. Na konci
přechodného období se minimální
požadavek na kapitál a způsobilé
závazky rovná částce určené podle
čl. 45b odst. 4, 5 nebo 7, čl. 45c
odst. 5 a 6, článku 45e nebo článku
45f.

Čl.
II 8. Při určení přechodného období podle 32019L0879
Přechodná bodu 3 nebo 4 Česká národní banka
ustanovení zohlední
bod 8
a) převahu vkladů a neexistenci

Čl. 45m odst. 7

7. Při stanovování přechodných
období orgány příslušné k řešení
krize zohlední:

Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 7

a) převahu vkladů a
dluhových nástrojů v

absenci
modelu

dluhových nástrojů v modelu financování,

financování;

b) přístup na kapitálové
způsobilými závazky, a

se

b) přístup na kapitálové trhy se
způsobilými závazky;

c) rozsah, v jakém osoba podléhající
řešení krize závisí na kmenovém kapitálu
tier 1 při plnění minimálního požadavku.

c) rozsah, v jakém subjekt řešící
krizi závisí na kmenovém kapitálu
tier 1 při plnění požadavku
uvedeného v článku 45e.

trhy

Čl.
II
Přechodná
ustanovení
bod 9

9. Česká národní banka může kdykoli 32019L0879
následně přezkoumat přechodné období
stanovené podle bodu 3 nebo 4, jakož i
jakýkoli plánovaný minimální požadavek
nebo vnitřní minimální požadavek, který
povinné osobě sdělila podle bodu 7.

Čl. 45m odst. 8

§ 83 písm.
c) zákona č.
256/2004
Sb.,
o
podnikání
na
kapitálovém
trhu

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Článek 2 – Změny Změny směrnice 98/26/ES
směrnice 98/26/ES

c)
ústřední
protistranou
ústřední
protistrana podle čl. 2 bodu 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
648/2012,

32019L0879

8. S výhradou odstavce 1 mohou
orgány příslušné k řešení krize
kdykoli následně přezkoumat buď
přechodné období, nebo jakýkoli
plánovaný minimální požadavek na
kapitál a způsobilé závazky sdělený
podle odstavce 6.

Směrnice 98/26/ES se mění takto:
1) článek 2 se mění takto:
písmeno c) nahrazuje tímto:
„c) „ústřední protistranou“ rozumí

ústřední protistrana ve smyslu čl. 2
bodu 1 nařízení (EU) č. 648/2012;“;
§ 84 odst. 1
l) zákona č.
256/2004
Sb.,
o
podnikání
na
kapitálovém
trhu

(1) Účastníkem vypořádacího systému s 32019L0879
neodvolatelností vypořádání může být pouze
l) člen ústřední protistrany, která získala
povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
648/2012,

Článek 2 – Změny Změny směrnice 98/26/ES
směrnice 98/26/ES
Směrnice 98/26/ES se mění takto:
1) článek 2 se mění takto:
písmeno f) se nahrazuje tímto:
„f) „účastníkem“ rozumí instituce,
ústřední protistrana, zúčtovatel,
clearingová instituce, provozovatel
systému nebo člen clearingového
systému ústřední protistrany, jíž
bylo vydáno povolení podle článku
17 nařízení (EU) č. 648/2012;

§ 111 odst.
1 písm. j)
zákona
č.
370/2017
Sb.,
o
platebním
styku

(1) Účastníkem platebního systému s 32019L0879
neodvolatelností zúčtování může být pouze
j) ústřední protistrana podle čl. 2 bodu 1
nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 648/201210),

Článek 2 – Změny Změny směrnice 98/26/ES
směrnice 98/26/ES
Směrnice 98/26/ES se mění takto:
1) článek 2 se mění takto:

písmeno c) nahrazuje tímto:
„c) „ústřední protistranou“ rozumí
ústřední protistrana ve smyslu čl. 2
bodu 1 nařízení (EU) č. 648/2012;“;
§ 111 odst.
1 písm. m)
zákona
č.
370/2017
Sb.,
o
platebním
styku

(1) Účastníkem platebního systému s 32019L0879
neodvolatelností zúčtování může být pouze
m) člen ústřední protistrany, která získala
povolení k činnosti podle čl. 17 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
648/2012,

Článek 2 – Změny Změny směrnice 98/26/ES
směrnice 98/26/ES
Směrnice 98/26/ES se mění takto:
1) článek 2 se mění takto:
písmeno f) se nahrazuje tímto:
„f) „účastníkem“ rozumí instituce,
ústřední protistrana, zúčtovatel,
clearingová instituce, provozovatel
systému nebo člen clearingového
systému ústřední protistrany, jíž
bylo vydáno povolení podle článku
17 nařízení (EU) č. 648/2012;
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32014L0059

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května
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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

32019L0879

Směrnice 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

