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§ 8 odst. 1  (1) Česká národní banka může, i bez 

žádosti, s ohledem na možný dopad selhání 

instituce se sídlem v České republice na finanční 

systém, ostatní instituce včetně podmínek jejich 

financování a hospodářství jako celek, omezit 

rozsah uplatnění požadavků uvedených v § 9, 17 

až 19 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.  

32014L0059  Čl. 4 odst. 1 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: 
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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. 

§ 10 odst. 1  (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 vedení podrobných 

seznamů o finančních smlouvách, jejichž 

stranou instituce je. 

 

32014L0059 Čl. 5 odst. 8 8.   Členské státy mohou stanovit, aby příslušné 

orgány měly pravomoc požadovat po instituci 

vedení podrobných záznamů o finančních 

smlouvách, jichž je stranou. 

§ 17 odst. 3  (3) Při vypracování plánu řešení krize 

Česká národní banka zohlední možný dopad 

32014L0059 Čl. 4 odst. 1 
1.   S ohledem na dopad, který by mohlo mít 

selhání instituce vzhledem k povaze její 
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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.  

 

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, 
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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. 

 

 

§ 22 odst. 1 

a 2 

 (1) Způsobilostí instituce k řešení krize se 

rozumí stav instituce, v němž lze věrohodně řešit 

její selhání likvidací, postupy podle insolvenčního 

zákona nebo 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 věrohodně 

řešit jejich selhání likvidací, postupy podle 

insolvenčního zákona nebo postupy podle tohoto 

zákona nebo srovnatelného zahraničního právního 

předpisu bez značných nepříznivých dopadů na 

32014L0059 Čl. 15 Posouzení způsobilosti institucí k řešení krize 

 

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 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 
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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 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.  

 

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. 

 

2.   Pro účely posouzení způsobilosti k řešení 

krize uvedeného v odstavci 1 posoudí orgán 

příslušný k řešení krize přinejmenším aspekty 

uvedené v oddíle C přílohy. 

 

3.   Orgán příslušný k řešení krize posoudí 

způsobilost k řešení krize podle tohoto článku 

současně s vypracováním a aktualizací plánů 

řešení krize v souladu s článkem 10 a pro účely 

jejich vypracování a aktualizace. 
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4.   EBA po konzultaci s ESRB vypracuje 

návrhy regulačních technických norem 

upřesňujících aspekty a kritéria pro posouzení 

způsobilosti instituce nebo skupiny k řešení 

krize stanovené v odstavci 2 tohoto článku a 

článku 16. 

 

EBA předloží tyto návrhy regulačních 

technických norem Komisi do 3. července 

2015. 

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační 

technické normy uvedené v prvním 

pododstavci v souladu s články 10 až 14 

nařízení (EU) č. 1093/2010. 

§ 23 odst. 5 

a 6 

 (5) 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 úvěrovou angažovanost vůči této 

instituci. 

 

(5)(6) Česká národní banka posoudí dopad 

opatření podle odstavce 4 a 5 na dotčenou instituci, 

vnitřní trh finančních služeb a finanční stabilitu 

ostatních členských států a Evropské unie jako 

celku. 

 

 

32014L0059 Čl. 44 odst. 2 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: 

 

 

a) pojištěným vkladům; 

  

b) zajištěným závazkům včetně krytých 

dluhopisů a závazků v podobě finančních 

nástrojů používaných pro účely zajištění, které 

tvoří nedílnou součást krycího portfolia a které 

jsou podle vnitrostátního práva zajištěny 

podobným způsobem jako kryté dluhopisy; 

  

c) veškerým závazkům vzniklým v důsledku 
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toho, že instituce nebo subjekt podle čl. 1 odst. 

1 písm. b), c) nebo d) této směrnice má v 

držení aktiva nebo finanční prostředky klientů, 

včetně aktiv nebo finančních prostředků klientů 

držených jménem SKIPCP ve smyslu čl. 1 

odst. 2 směrnice 2009/65/ES nebo 

alternativních investičních fondů ve smyslu čl. 

4 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/61/EU (31), pokud je 

tento klient chráněn příslušným insolvenčním 

právem; 

  

d) veškerým závazkům vzniklým v důsledku 

fiduciárního vztahu mezi institucí nebo 

subjektem uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 

nebo d) (jako fiduciárním zmocněncem) a jinou 

osobou (jako oprávněným), vztahuje-li se na 

takového oprávněného ochrana podle 

příslušného insolvenčního nebo občanského 

práva; 

  

e) závazkům s původní splatností kratší než 

sedm dní vůči institucím jiným než subjektům, 

které jsou součástí stejné skupiny; 

  

f) závazkům se zbytkovou dobou splatnosti 

kratší než sedm dní vůči systémům nebo 

provozovatelům systémů určeným podle 

směrnice 98/26/ES nebo jejich účastníkům 

vznikajícím z účasti v takovém systému; 

 

g) závazkům vůči kterémukoli z těchto 
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subjektů: 

 

i) zaměstnanci, ve vztahu ke splatné mzdě, 

důchodovým dávkám nebo jiné pevné odměně, 

s výjimkou pohyblivé složky odměny, která 

není regulována kolektivní smlouvou; 

  

ii) obchodnímu věřiteli, vzniklým na základě 

poskytování zboží nebo služeb instituci nebo 

subjektu uvedenému v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 

nebo d) nezbytných pro každodenní fungování 

jejich operací, včetně IT služeb, energií a 

pronájmu, obsluhy a údržby prostor; 

  

iii) daňovým orgánům a orgánům sociálního 

zabezpečení, pokud jsou tyto závazky podle 

příslušného práva prioritní; 

  

iv) systémům pojištění vkladů vzniklým z 

příspěvků splatných v souladu se směrnicí 

2014/49/EU. 

 

První pododstavec písm. g) bod i) se nepoužije 

na pohyblivou složku odměny osob 

podstupujících podstatné riziko, jak je uvedeno 

v čl. 92 odst. 2 směrnice 2013/36/EU. 

 

Členské státy zajistí, aby všechna zajištěná 

aktiva související s krycím portfoliem krytých 

dluhopisů zůstala nedotčena, oddělena a s 

dostatečným financováním. Ani tento 

požadavek, ani první pododstavec písm. b) 
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nebrání orgánům příslušným k řešení krize, aby 

tam, kde je to vhodné, uvedené pravomoci 

vykonaly ve vztahu k jakékoli části zajištěného 

závazku nebo závazku, pro nějž bylo 

poskytnuto zajištění přesahující hodnotu aktiv, 

zástavy nebo zajištění, vůči nimž je zajištěn. 

 

První pododstavec písm. a) nebrání orgánům 

příslušným k řešení krize, aby ve vhodných 

případech vykonaly uvedené pravomoci ve 

vztahu k jakékoli výši vkladu, která přesahuje 

limit pojištění stanovený v článku 6 směrnice 

2014/49/EU. 

 

Aniž jsou dotčena pravidla pro velkou expozici 

v nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnici 

2013/36/EU, zajistí členské státy, aby orgány 

příslušné k řešení krize s cílem zajistit 

způsobilost institucí a skupin k řešení krize v 

souladu s čl. 17 odst. 5 písm. b) této směrnice 

omezily rozsah, v jakém jiné instituce drží 

závazky způsobilé pro nástroj rekapitalizace z 

vnitřních zdrojů, s výjimkou závazků v držení 

subjektů, které jsou součástí stejné skupiny. 

§ 37 odst. 1 

písm. d) 

  (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 

32014L0059 čl. 27 odst. 1 

písm. d 

1.   Pokud instituce porušuje nebo, mimo jiné z 

důvodu rychle se zhoršujících finančních 

podmínek, včetně zhoršující se likvidní situace, 

rostoucí míry cizího financování, nesplácených 

úvěrů nebo koncentrace expozic, posuzováno 

na základě souboru podmínek, které mohou 

zahrnout požadavek na kapitál instituce plus 

1,5 procentního bodu, pravděpodobně v blízké 
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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) vyměnila člena vedoucího orgánu instituce, 

osoby ve vedení pobočky zahraniční instituce nebo 

jiné odpovědné osoby nebo osobu ve vrcholném 

vedení, nebo takovou osobu odvolala z její 

vedoucí funkce, pokud není nadále způsobilá 

zajistit plnění svých povinností podle jiných 

právních předpisů9),  

e) vypracovala realistický plán jednání o 

restrukturalizaci svých dluhů s jedním nebo více 

věřiteli,  

f) provedla změny ve své strategii podnikání, nebo  

g) změnila svou právní formu stanovenou jinými 

právními předpisy nebo právní nebo provozní 

budoucnosti nebude splňovat kterýkoli 

požadavek nařízení (EU) č. 575/2013, směrnice 

2013/36/EU nebo hlavy II směrnice 

2014/65/EU nebo jakýkoli z článků 3 až 7, 14 

až 17, a článků 24, 25 a 26 nařízení (EU) č. 

600/2014, zajistí členské státy, aby příslušné 

orgány měly k dispozici, aniž jsou dotčena 

případná opatření uvedená v článku 104 

směrnice 2013/36/EU, alespoň tato opatření: 

 

a) uložit vedoucímu orgánu instituce, aby 

zavedl jeden nebo více mechanismů nebo 

opatření uvedených v ozdravném plánu nebo v 

souladu s čl. 5 odst. 2 aktualizoval takový 

ozdravný plán, pokud se okolnosti, které vedly 

ke včasnému zásahu, liší od předpokladů 

uvedených v původním ozdravném plánu, a 

zavedl jeden nebo více mechanismů nebo 

opatření stanovených v aktualizovaném plánu v 

určité lhůtě s cílem zajistit, že podmínky 

uvedené v návětí již nebudou platit; 

  

b) uložit vedoucímu orgánu instituce, aby 

posoudil situaci, identifikoval opatření k 

překonání jakýchkoli zjištěných problémů a 

vypracoval akční program k jejich překonání a 

harmonogram jeho provádění; 

  

c) uložit vedoucímu orgánu instituce, aby 

svolal – nebo svolat přímo, pokud tak vedoucí 

orgán neučiní –, valnou hromadu akcionářů 

instituce, a v obou případech stanovit její pořad 
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uspořádání. 

 

jednání a požadovat, aby akcionáři projednali 

přijetí určitých rozhodnutí; 

  

d) uložit odvolání nebo nahrazení jednoho nebo 

více členů vedoucího orgánu nebo vrcholného 

vedení, pokud je zjištěno, že tyto osoby nejsou 

schopny plnit své úkoly podle článku 13 

směrnice 2013/36/EU nebo článku 9 směrnice 

2014/65/EU; 

  

e) uložit vedoucímu orgánu instituce, aby v 

souladu s případným ozdravným plánem 

vypracoval plán pro jednání o restrukturalizaci 

dluhů s některými nebo všemi jejími věřiteli; 

  

f) požadovat změny obchodní strategie 

instituce; 

  

g) požadovat změny právní nebo provozní 

struktury instituce; a 

  

h) získat, a to i prostřednictvím kontrol na 

místě, a poskytnout orgánu příslušnému k 

řešení krize veškeré informace nezbytné k 

aktualizaci plánu řešení krize a přípravě 

možného řešení krize instituce a k ocenění 

aktiv a závazků instituce v souladu s článkem 

36. 

 

§ 74a § 74a 

Zajištění souhlasu vlastníka 

32014L0059 Čl. 55 Článek 55 

 

Smluvní uznání rekapitalizace z vnitřních 
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(1) Povinná osoba zajistí souhlas 

vlastníka odepisovatelných kapitálových 

nástrojů povinné osoby s pravomocí České 

národní banky odepsat nebo konvertovat 

nástroje, které byly vydány ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona, a jeho souhlas se 

závazností odpisu nebo konverze těchto 

odepisovatelných kapitálových nástrojů vůči 

jejich vlastníku. 

(2) Česká národní banka může 

požadovat, aby jí povinná osoba předložila 

právní posouzení vymahatelnosti souhlasu 

podle odstavce 1. 

(3) Nesplnění povinnosti uvedené v 

odstavci 1 nemá vliv na pravomoc České 

národní banky odepsat nebo konvertovat 

odepisovatelné kapitálové nástroje. 

 

zdrojů 

 

1.   Členské státy uloží institucím a subjektům 

uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d), aby 

do smluvních podmínek zahrnuly smluvní 

podmínku, podle něhož věřitel nebo smluvní 

strana smlouvy zřizující daný závazek 

uznávají, že tento závazek může podléhat 

pravomocem k odpisu či konverzi, a souhlasí, 

že pro ně bude závazné jakékoli snížení jistiny 

nebo splatné neuhrazené částky, konverze nebo 

zrušení provedené výkonem uvedených 

pravomocí orgánem příslušným k řešení krize, 

za předpokladu, že tento závazek: 

 

 

a) není vyloučen podle čl. 44 odst. 2; 

  

b) není vkladem podle čl. 108 písm. a); 

  

c) se řídí právem třetí země; a 

  

 

d) byl vydán nebo uzavřen po dni, kdy nabudou 

účinnosti předpisy členského státu přijaté k 

provedení tohoto oddílu. 

  

 

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 
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odpisu a konverzi orgánem příslušným k řešení 

krize v členském státě podle práva třetí země 

nebo podle závazné dohody uzavřené s touto 

třetí zemí. 

 

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. 

 

2.   Skutečnost, že instituce nebo subjekt 

uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) do 

smluvních podmínek, jimiž se řídí příslušný 

závazek, podmínku podle odstavce 1 nezačlení, 

nebrání orgánu příslušnému k řešení krize ve 

výkonu pravomocí k odpisu a konverzi ve 

vztahu k uvedenému závazku. 

 

3.   EBA vypracuje návrhy regulačních 

technických norem k dalšímu určení seznamu 

závazků, na něž se vztahuje vyloučení podle 

odstavce 1, a obsahu smluvních podmínek 

uvedených v odstavci 1, přičemž zohlední 

různé modely podnikání bank. 

 

EBA předloží tyto návrhy regulačních 

technických norem Komisi do 3. července 

2015. 

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační 
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technické normy uvedené v prvním 

pododstavci v souladu s články 10 až 14 

nařízení (EU) č. 1093/2010. 

§ 74b § 74b 

Výjimky 

(1) Povinnost zajistit souhlas vlastníka 

podle § 74a se nevztahuje na odepisovatelné 

kapitálové nástroje, které byly vydány podle 

práva členského státu. 

(2) Umožňuje-li právní řád státu, který 

není členským státem, nebo mezinárodní 

smlouva, aby Česká národní banka odepsala 

nebo konvertovala odepisovatelné kapitálové 

nástroje, na které se vztahuje povinnost zajistit 

souhlas vlastníka podle § 74a, a uznává-li tento 

právní řád účinky tohoto odpisu nebo této 

konverze, může Česká národní banka 

opatřením obecné povahy určit, že u takových 

kapitálových nástrojů, pokud byly vydány 

podle právního řádu tohoto státu, není třeba 

souhlasu vlastníka podle § 74a. 

 

32014L0059 Čl. 55 Článek 55 

 

Smluvní uznání rekapitalizace z vnitřních 

zdrojů 

 

1.   Členské státy uloží institucím a subjektům 

uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d), aby 

do smluvních podmínek zahrnuly smluvní 

podmínku, podle něhož věřitel nebo smluvní 

strana smlouvy zřizující daný závazek 

uznávají, že tento závazek může podléhat 

pravomocem k odpisu či konverzi, a souhlasí, 

že pro ně bude závazné jakékoli snížení jistiny 

nebo splatné neuhrazené částky, konverze nebo 

zrušení provedené výkonem uvedených 

pravomocí orgánem příslušným k řešení krize, 

za předpokladu, že tento závazek: 

 

 

a) není vyloučen podle čl. 44 odst. 2; 

  

b) není vkladem podle čl. 108 písm. a); 

  

c) se řídí právem třetí země; a 

  

 

d) byl vydán nebo uzavřen po dni, kdy nabudou 

účinnosti předpisy členského státu přijaté k 

provedení tohoto oddílu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAENJ332V)



  

 

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 orgánem příslušným k řešení 

krize v členském státě podle práva třetí země 

nebo podle závazné dohody uzavřené s touto 

třetí zemí. 

 

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. 

 

2.   Skutečnost, že instituce nebo subjekt 

uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) do 

smluvních podmínek, jimiž se řídí příslušný 

závazek, podmínku podle odstavce 1 nezačlení, 

nebrání orgánu příslušnému k řešení krize ve 

výkonu pravomocí k odpisu a konverzi ve 

vztahu k uvedenému závazku. 

 

3.   EBA vypracuje návrhy regulačních 

technických norem k dalšímu určení seznamu 

závazků, na něž se vztahuje vyloučení podle 

odstavce 1, a obsahu smluvních podmínek 

uvedených v odstavci 1, přičemž zohlední 

různé modely podnikání bank. 
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EBA předloží tyto návrhy regulačních 

technických norem Komisi do 3. července 

2015. 

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační 

technické normy uvedené v prvním 

pododstavci v souladu s články 10 až 14 

nařízení (EU) č. 1093/2010. 

§ 82a § 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. 

  

32014L0059 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; 

  

§ 85 odst. 6 (6) Nad rámec oprávnění podle odstavce 

1 nebo 2 může Česká národní banka povinné 

32014L0059 Čl. 71 odst. 7 
7.   Příslušné orgány nebo orgány příslušné k 

řešení krize mohou od instituce nebo subjektu 
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osobě uložit povinnost vedení podrobných 

seznamů o finančních smlouvách, jejichž 

stranou povinná osoba je. 

 

(7) Česká národní banka může stanovit 

vyhláškou minimální rozsah informací o 

finančních smlouvách, včetně datového formátu 

a dalších náležitostí těchto seznamů. 

 

uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) 

vyžadovat vedení podrobných záznamů o 

finančních smlouvách. 

Na žádost příslušného orgánu nebo orgánu 

příslušného k řešení krize poskytne registr 

obchodních údajů těmto orgánům informace 

nezbytné k tomu, aby mohly plnit své 

povinnosti a mandáty v souladu s článkem 81 

nařízení (EU) č. 648/2012. 

§ 103 odst. 

3 

 (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).  

 

32014L0059 Čl. 41 odst. 8 

druhý 

pododstavec 

S výhradou čl. 37 odst. 7 se veškeré výnosy 

dosažené v důsledku ukončení provozu 

překlenovací instituce použijí ve prospěch 

akcionářů překlenovací instituce. 

§ 212 odst. 

1 písm. d) 

(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 

32014L0059 čl. 101 odst. 1 

písm. d), 

pododstavec čl. 

101 odst. 1 

1.   Mechanismus financování ustavený v 

souladu s článkem 100 může orgán příslušný k 

řešení krize použít pouze v rozsahu, který je 

nezbytný k zajištění účinného použití nástrojů 

k řešení krize, a k těmto účelům: 

 

a) aby se zaručil za aktiva nebo závazky 

instituce v režimu řešení krize, jejích dceřiných 

podniků, překlenovací instituce nebo 

společnosti pro správu aktiv; 
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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,  

d) poskytnutí příspěvku za účelem doplnění 

kapitálu nabyvatelei při přechodu činnosti na 

soukromého nabyvatele, překlenovací institucei 

nebo osobyě 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. 3. 

 

b) aby poskytl úvěr instituci v režimu řešení 

krize, jejím dceřiným podnikům, překlenovací 

instituci nebo společnosti pro správu aktiv; 

  

c) aby nakoupil aktiva instituce v režimu řešení 

krize; 

  

d) aby finančně přispěl překlenovací instituci a 

společnosti pro správu aktiv; 

  

e) aby vyplatil náhradu akcionářům nebo 

věřitelům v souladu s článkem 75; 

  

f) aby přispěl instituci v režimu řešení krize 

namísto odpisu nebo konverze závazků 

určitých věřitelů, pokud je použit nástroj 

rekapitalizace z vnitřních zdrojů a orgán 

příslušný k řešení krize rozhodne o vyloučení 

některých věřitelů z rekapitalizace v souladu s 

čl. 44 odst. 3 až 8; 

  

g) aby dobrovolně půjčil jinému mechanismu 

financování v souladu s článkem 106; 

  

h) aby provedl jakoukoli kombinaci opatření 

uvedených v písmenech a) až g) tohoto 

pododstavce. 

  

Mechanismy financování mohou být použity k 

přijetí opatření uvedených v prvním 

pododstavci vůči kupujícímu v souvislosti s 

nástrojem převodu činnosti. 
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§ 245 odst. 

2 

 (2) Auditoři, účetní, oceňovatelé, právní 

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.  

 

32014L0059 Čl. 84 odst. 1 

písm. f) 

1.   Požadavky profesního tajemství jsou 

vázány následující osoby: 

…. 

 

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); 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32014L0059 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 
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