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Rozdílová tabulka 
 

Navrhovaný právní předpis ČR –  

Návrh novely vyhlášky č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o finančních konglomerátech, ve znění vyhlášky č. 
250/2013 Sb. 

Odpovídající předpis EU –  

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 342/2014 ze dne 21. ledna 2014, kterým 
se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické 
normy pro používání metod výpočtu požadavků na kapitálovou přiměřenost 
u finančních konglomerátů,  

a  

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2303 ze dne 28. července 2015, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde 
o regulační technické normy upřesňující definice a koordinující doplňkový dozor nad 
koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny. 

Ustanov
ení (část, 
§, odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 
písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

Úvodní 
věta 

Česká národní banka stanoví podle § 34 k provedení § 21 odst. 5, § 22 
odst. 6, § 24 odst. 2, § 25 odst. 3 a § 26 odst. 2 zákona č. 377/2005 Sb., 
o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, 
institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s 
cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona 
č. 57/2006 Sb., (dále jen "zákon") 

 Oprava 
názvu 
zákona. 
Nejde o 
transpozici. 

 

§ 1  „Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), 
zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie13) a 
upravuje  
a) pravidla výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti 
včetně bližšího vymezení kritérií pro nezahrnutí osob do výpočtu 
doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti,  
b) bližší vymezení doplňkových požadavků na koncentraci rizik,  
c) bližší vymezení doplňkových požadavků na operace v rámci 
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Čl. 1 
 
 
 
 
 
 
Čl. 1 

Toto nařízení upřesňuje technické zásady a technické metody 
výpočtu uvedené v příloze I směrnice 2002/87/ES pro účely 
alternativ odpočtu podle čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 575/2013 a pro účely výpočtu kapitálu a požadavku na 
doplňkovou kapitálovou přiměřenost, jak je stanoveno v čl. 6 
odst. 2 směrnice 2002/87/ES. 
Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:  
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skupiny,   
… 

------------------------------- 
1) Články 6 až 9 a přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru 
nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky 
ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 
79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES, 
ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU a 
2011/89/EU. 
13) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2303 ze dne 
28. července 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické 
normy upřesňující definice a koordinující doplňkový dozor nad 
koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny. 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 342/2014 ze dne 
21. ledna 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/87/ES a nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy 
pro používání metod výpočtu požadavků na kapitálovou 
přiměřenost u finančních konglomerátů.“. 

 
 

a) zavedení přesnější formulace definic „transakcí uvnitř 
skupiny“ a „koncentrace rizik“ stanovených v čl. 2 bodech 18 
a 19 směrnice 2002/87/ES, a to stanovením kritérií pro 
posuzování jejich významnosti,  
b) koordinace předpisů přijatých v souladu s články 7 a 8 
a přílohou II směrnice 2002/87/ES, pokud jde o:  
i)informace, které mají regulované podniky nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti předkládat koordinátorovi či 
ostatním dotyčným příslušným orgánům za účelem obecného 
obezřetnostního dohledu nad koncentrací rizik a transakcemi 
uvnitř skupiny;  
ii) metodiku, kterou koordinátor a dotyčné příslušné orgány 
mají používat k určení druhů významných koncentrací rizik 
a transakcí uvnitř skupiny;  
iii) opatření dohledu, která uplatňují příslušné orgány, jak je 
uvedeno v čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 směrnice 2002/87/ES. 

§ 2 Vymezení pojmů  
 Pro účely této vyhlášky se rozumí  
a) expozicí osoby ve finančním konglomerátu jakékoliv aktivum nebo 
podrozvahová položka osoby ve finančním konglomerátu, které 
souvisejí se vztahem této osoby k osobě nebo osobám nezahrnutým do 
téhož finančního konglomerátu,  
b) ekonomicky spjatou skupinou osob dvě nebo více osob, vůči nimž 
mohou mít osoby ve finančním konglomerátu expozici, současně 
nejsou součástí tohoto finančního konglomerátu a jsou navzájem 
propojeny tím, že jsou ve vztahu ovládající a ovládané osoby, nebo 
jejich vzájemné vztahy jsou takové povahy, že finanční těžkosti jedné 
z osob mohou způsobit platební potíže alespoň jedné z ostatních,   
c) ekonomickým odvětvím skupina osob podle klasifikace 
ekonomických činností (OKEČ)2),  
d) kapitálem podle regulace součet položek kapitálu, které jsou 
započítávány do kapitálu osob z daného finančního sektoru pro účely 
kapitálové přiměřenosti podle zvláštních právních předpisů3), 
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Čl. 5 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 6 odst. 2 
 
 
 
 
 
 

Kapitál sektoru  
2. Kapitálem uvedeným v odstavci 1 je kapitál jiný než:  
a) položky kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 
nebo kapitálu tier 2 ve smyslu nařízení (EU) č. 575/2013;  
b) položky primárního kapitálu podniků, na něž se vztahují 
požadavky směrnice 2009/138/ES, pokud jsou tyto položky 
zařazeny do kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2 v souladu 
s čl. 94 odst. 1 a 2 uvedené směrnice. 
2. Kapitálem uvedeným v odstavci 1 je:  
a) kmenový kapitál tier 1 vymezený v článku 50 nařízení (EU) 
č. 575/2013;  
b) položky primárního kapitálu, pokud jsou tyto položky 
zařazeny do kapitálu tier 1 v souladu s čl. 94 odst. 1 směrnice 
2009/138/ES a zařazení těchto položek není omezeno akty 
v přenesené pravomoci, které byly přijaty podle článku 99 
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požadované míry solventnosti podle zvláštních právních předpisů4) 
nebo pro účely krytí pomyslných kapitálových požadavků,  
e) kapitálovou investicí účastnické cenné papíry5), obchodní podíl, 
podíl na jiné právnické osobě nebo podřízená pohledávka, 
f) kapitálovými požadavky požadované krytí rizik, která podstupuje 
osoba ve finančním konglomerátu. Kapitálové požadavky se stanovují 
jako  
1. kapitálové požadavky bank, spořitelních a úvěrních družstev, 
obchodníků s cennými papíry a finančních holdingových osob podle 
zvláštních právních předpisů,  
2. požadovaná míra solventnosti pojišťoven a zajišťoven podle 
zvláštních právních předpisů;  
g) kapitálovým propojením vztah vyplývající z podílu jedné osoby na 
vlastním kapitálu jiné osoby nebo vztah mezi věřitelem a dlužníkem 
vzniklý z podřízeného dluhu,  
h) podřízenou pohledávkou podřízený vklad, podřízený úvěr, 
podřízená půjčka a podřízený dluhopis nebo jiná pohledávka, jejíž 
splacení je vázáno podmínkou podřízenosti6),  
i) podřízeným dluhem závazek vázaný podmínkou podřízenosti, který 
může dlužník podle zvláštních právních předpisů započítat do kapitálu 
podle regulace,  
j) pomyslnými kapitálovými požadavky kapitálové požadavky, které 
by jiná než regulovaná osoba měla dodržovat v případě, že by se na ni 
nahlíželo jako na regulovanou osobu,  
k) povinnou osobou osoba, která je podle § 25 odst. 1 a 2 zákona 
povinna sdělovat koordinátorovi informace potřebné pro provádění 
doplňkového dohledu nad dodržováním doplňkového požadavku 
kapitálové přiměřenosti, koncentrace rizik, operacemi v rámci skupiny 
a nad dodržováním doplňkových požadavků na vnitřní řídicí a 
kontrolní systém včetně systému řízení rizik.  

------------------------------- 
2) § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění 

pozdějších předpisů.   
3) Například vyhláška č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla 

obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném 
základě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 262/2004 Sb., o 
pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s 
cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dále se 
vypouští 
národní 
právní 
úprava, která 
není po 
novele již 
relevantní, 
protože 
problematika 
ekonomicky 
spjatých osob 
již není 
vyhláškou 
upravena. 
 

uvedené směrnice;  
c) vedlejší kapitál tier 1 vymezený v článku 61 nařízení (EU) 
č. 575/2013;  
d) položky primárního kapitálu, pokud jsou tyto položky 
zařazeny do kapitálu tier 1 v souladu s čl. 94 odst. 1 směrnice 
2009/138/ES a zařazení těchto položek není omezeno akty 
v přenesené pravomoci, které byly přijaty podle článku 99 
uvedené směrnice;  
e) kapitál tier 2 vymezený v článku 71 nařízení (EU) 
č. 575/2013 a  
f) položky primárního kapitálu, pokud jsou tyto položky 
zařazeny do kapitálu tier 2 v souladu s čl. 94 odst. 2 směrnice 
2009/138/ES. 3.Položky kapitálu, které se použijí k odstranění 
deficitu, musí být v souladu s čl. 4 odst. 1.  
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4) Například vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 
363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5) § 183a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

6) Například § 34 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, § 32 odst. 7 
zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Povinná osoba 
           Pro účely této vyhlášky se rozumí povinnou osobou osoba, 
která je podle § 25 odst. 1 a 2 zákona povinna sdělovat 
koordinátorovi informace potřebné pro provádění doplňkového 
dohledu nad dodržováním doplňkového požadavku kapitálové 
přiměřenosti, koncentrace rizik, operacemi v rámci skupiny a nad 
dodržováním doplňkových požadavků na vnitřní řídicí a kontrolní 
systém včetně systému řízení rizik. 

§ 3  
 

 (1) Výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti 
se provádí v souladu s technickými zásadami podle § 5 a jednou z 
metod výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti podle 
§ 6 a 7 nebo kombinací těchto metod. podle pravidel stanovených 
přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 
používání metod výpočtu požadavků na kapitálovou přiměřenost u 
finančních konglomerátů13).  

 § 20 odst. 4 
zákona o 
finančních 
konglomeráte
ch a čl. 14 a 
15 nařízení č. 
342/2014 (viz 
níže). 
Vyhláška již 
toto 
neupravuje. 

 

§ 5  
 

Technické zásady  
 (1) Výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti 
se provádí bez ohledu na použitou metodu nebo kombinaci metod 
podle § 20 odst. 4 písm. c) zákona v souladu s technickými zásadami 
uvedenými v odstavcích 2 až 7.  
 (2) Kapitálové požadavky osob z jednotlivých sektorů podle 
§ 3 odst. 2, 3 a 4 zákona zastoupených ve finančním konglomerátu 
mohou být kryty jen kapitálem podle regulace. Položky započítávané 
do kapitálu na úrovni finančního konglomerátu nesmí být zohledněny 
vícenásobně a nesmí být vytvořeny přímo nebo zprostředkovaně z 
operací v rámci skupiny.  
 (3) Pomyslné kapitálové požadavky smíšené finanční 
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Čl. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitál finančního konglomerátu a požadavky solventnosti  
1. S výhradou čl. 14 odst. 7, 8 a 9 se kapitál a požadavky 
solventnosti finančního konglomerátu vypočítají v souladu 
s definicemi a limity stanovenými v příslušných sektorových 
předpisech.  
2. Kapitál společností spravujících aktiva se vypočítá podle 
čl. 2 odst. 1 písm. l) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES (1). Požadavky solventnosti společností 
spravujících aktiva představují požadavky stanovené v čl. 7 
odst. 1 písm. a) uvedené směrnice.  
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holdingové osoby se stanovují stejně jako kapitálové požadavky osoby 
ve finančním konglomerátu, která je součástí sektoru s nejvyšší váhou 
významnosti. Pomyslné kapitálové požadavky investiční společnosti 
odpovídají požadavku na kapitál investiční společnosti podle 
zvláštních právních předpisů7). V ostatních případech se pomyslné 
kapitálové požadavky stanovují s přihlédnutím k charakteru činnosti 
osoby jako kapitálové požadavky banky nebo obchodníka s cennými 
papíry nebo jako požadovaná míra solventnosti pojišťovny nebo 
zajišťovny.  
 (4) Mají-li osoby ve finančním konglomerátu stanoveny podle 
zvláštních právních předpisů   
a) limity na položky kapitálu podle regulace, zejména limity na 
započítání podřízeného dluhu nebo rezerv, uplatní se tyto limity i při 
výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, nebo  
b) odčitatelné položky od kapitálu podle regulace, zejména vlastní 
akcie a podíly, neuhrazenou ztrátu z předchozích období, ztrátu 
běžného období, goodwill, nehmotný majetek jiný než goodwill nebo 
kapitálové investice, uplatní se tyto odčitatelné položky i při výpočtu 
doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti.  
 (5) Má-li ovládaná osoba zahrnutá do finančního 
konglomerátu kapitál podle regulace  
a) nižší než kapitálové požadavky nebo pomyslné kapitálové 
požadavky, kapitál na úrovni finančního konglomerátu se snižuje o 
rozdíl mezi kapitálovými požadavky nebo pomyslnými kapitálovými 
požadavky a kapitálem podle regulace ovládané osoby zahrnuté do 
finančního konglomerátu. Jsou-li odpovědnost nebo ručení ovládající 
osoby za závazky ovládané osoby přesně a jednoznačně omezeny výší 
jejího podílu na základním kapitálu ovládané osoby, chybějící kapitál 
podle regulace může být odečten v poměrné výši odpovídající tomuto 
podílu. Neexistuje-li mezi ovládající a ovládanou osobou kapitálové 
propojení, výše, v jaké se odečte chybějící kapitál podle regulace, se 
určí s přihlédnutím k odpovědnosti nebo ručení ovládající osoby;  
b) vyšší než kapitálové požadavky nebo pomyslné kapitálové 
požadavky, kapitál na úrovni finančního konglomerátu lze zvýšit o 
rozdíl mezi kapitálem podle regulace a kapitálovými požadavky nebo 
pomyslnými kapitálovými požadavky osoby zahrnuté do finančního 
konglomerátu, ale jen jde-li o položky kapitálu podle regulace, které 
lze převést do kapitálu podle regulace jiné osoby zastoupené ve 
finančním konglomerátu. Za položky kapitálu podle regulace, které 

 
 
 
 
 
 
Čl. 3 až 13 

3. Kapitál správců alternativních investičních fondů se vypočítá 
podle čl. 4 odst. 1 písm. ad) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/61/EU (2). Požadavky solventnosti správců 
alternativních investičních fondů představují požadavky 
stanovené v článku 9 uvedené směrnice. 
TECHNICKÉ ZÁSADY  
Článek 3 Vyloučení vícenásobného použití a tvorby kapitálu 
uvnitř skupiny  
Kapitál, který vyplývá přímo či nepřímo z transakcí uvnitř 
skupiny, nesmí být zahrnut do výpočtu požadavků na 
doplňkovou kapitálovou přiměřenost na úrovni finančního 
konglomerátu.  
Článek 4 Převoditelnost a dostupnost kapitálu  
1. Kapitál vykázaný na úrovni regulovaného subjektu, který 
převyšuje kapitál potřebný ke splnění sektorových požadavků 
solventnosti podle článku 9, se nesmí zahrnout do výpočtu 
kapitálu finančního konglomerátu nebo součtu kapitálu 
jednotlivých regulovaných a neregulovaných subjektů 
finančního sektoru ve finančním konglomerátu, ledaže 
neexistuje žádná skutečná nebo předpokládaná praktická nebo 
právní překážka převodu kapitálu mezi subjekty ve finančním 
konglomerátu.  

------------------------------- 
(1)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 
ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 
716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. 
věst. L 331, 15.12.2010, s. 12). (2)Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 
2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského 
orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), 
o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí 
Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48). 
(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 
ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně 
rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSA9VJLRZ1)



 6 

nelze převést do kapitálu podle regulace jiné osoby zastoupené ve 
finančním konglomerátu, se považují zejména podřízené dluhy, 
rezervy nebo menšinové podíly společníků.  
 (6) Je-li nedodržení doplňkového požadavku kapitálové 
přiměřenosti řešeno zvýšením kapitálu na úrovni finančního 
konglomerátu, lze uznat jen zvýšení těch položek kapitálu, které 
všechny osoby ve finančním konglomerátu mohou započítávat do 
kapitálu podle regulace.  
 (7) Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti se 
vypočítává v českých korunách. Pro přepočet hodnot v cizích měnách 
na hodnoty v českých korunách se používá buďto kurz podle 
zvláštního zákona8), nebo kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou, 
a to kurz dne, pro který se doplňkový požadavek kapitálové 
přiměřenosti vypočítává. Výběr kurzu se mění jen výjimečně v 
odůvodněných případech.  
 

------------------------------- 
7) Například § 69 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 
8) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84). 
2. Podnik uvedený v čl. 6 odst. 2 pátém pododstavci směrnice 
2002/87/ES musí při předkládání výsledků výpočtu 
a příslušných údajů pro vypočet podle uvedeného pododstavce 
koordinátorovi potvrdit a předložit důkazy, že je dodržen 
odstavec 1.  
Článek 5 Kapitál sektoru  
1. Kapitál uvedený v odstavci 2, který je dostupný na úrovni 
regulovaného subjektu, lze použít ke krytí rizik souvisejících se 
sektorem, který tento kapitál vykazuje, a nepovažuje se za 
způsobilý pro krytí rizik jiných finančních sektorů. 
2. Kapitálem uvedeným v odstavci 1 je kapitál jiný než:  
a) položky kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 
nebo kapitálu tier 2 ve smyslu nařízení (EU) č. 575/2013;  
b) položky primárního kapitálu podniků, na něž se vztahují 
požadavky směrnice 2009/138/ES, pokud jsou tyto položky 
zařazeny do kapitálu tier 1 nebo kapitálu tier 2 v souladu 
s čl. 94 odst. 1 a 2 uvedené směrnice.  
Článek 6 Deficit kapitálu na úrovni finančního 
konglomerátu  
1. V případě deficitu kapitálu na úrovni finančního 
konglomerátu lze k odstranění tohoto deficitu použít pouze 
položky kapitálu, které jsou podle sektorových předpisů 
způsobilé jak pro sektor bankovnictví, tak i pro pojišťovací 
sektor.  
2. Kapitálem uvedeným v odstavci 1 je:  
a) kmenový kapitál tier 1 vymezený v článku 50 nařízení (EU) 
č. 575/2013;  
b) položky primárního kapitálu, pokud jsou tyto položky 
zařazeny do kapitálu tier 1 v souladu s čl. 94 odst. 1 směrnice 
2009/138/ES a zařazení těchto položek není omezeno akty 
v přenesené pravomoci, které byly přijaty podle článku 99 
uvedené směrnice;  
c) vedlejší kapitál tier 1 vymezený v článku 61 nařízení (EU) č. 
575/2013;  
d) položky primárního kapitálu, pokud jsou tyto položky 
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zařazeny do kapitálu tier 1 v souladu s čl. 94 odst. 1 směrnice 
2009/138/ES a zařazení těchto položek není omezeno akty 
v přenesené pravomoci, které byly přijaty podle článku 99 
uvedené směrnice;  
e) kapitál tier 2 vymezený v článku 71 nařízení (EU) 
č. 575/2013 a f) položky primárního kapitálu, pokud jsou tyto 
položky zařazeny do kapitálu tier 2 v souladu s čl. 94 odst. 2 
směrnice 2009/138/ES. 3.Položky kapitálu, které se použijí 
k odstranění deficitu, musí být v souladu s čl. 4 odst. 1.  
Článek 7 Konzistentnost  
Regulované subjekty nebo smíšená finanční holdingová 
společnost ve finančním konglomerátu používají metodu 
výpočtu dlouhodobě a konzistentně.  
Článek 8 Konsolidace  
Ve vztahu k finančním konglomerátům vedeným pojišťovacím 
sektorem se metoda 1 pro výpočet skupinové solventnosti 
pojišťoven a zajišťoven podle článků 230, 231 a 232 směrnice 
2009/138/ES považuje za rovnocennou metodě 1 pro výpočet 
požadavků na doplňkovou kapitálovou přiměřenost 
regulovaných subjektů ve finančním konglomerátu, která je 
stanovena v příloze I směrnice 2002/87/ES, pokud se oblast 
působnosti dohledu nad skupinou podle hlavy III směrnice 
2009/138/ES významně neliší od oblasti působnosti 
doplňkového dozoru podle kapitoly II směrnice 2002/87/ES. 
Článek 9 Požadavek solventnosti  
1. Mají-li se použít předpisy vztahující se na pojišťovací sektor, 
považuje se pro účely výpočtu požadavků na doplňkovou 
kapitálovou přiměřenost za požadavek solventnosti 
solventnostní kapitálový požadavek zmíněný v článcích 100 
a 218 směrnice 2009/138/ES (včetně veškerého navýšení 
kapitálového požadavku podle článku 37 uvedené směrnice) 
vyplývající z čl. 216 odst. 4, čl. 231 odst. 7, článku 232, čl. 233 
odst. 6, čl. 238 odst. 2 a 3 uvedené směrnice.  
2. Mají-li se použít předpisy vztahující se na sektor 
bankovnictví nebo sektor investičních služeb, považují se pro 
účely výpočtu požadavků na doplňkovou kapitálovou 
přiměřenost za požadavky solventnosti kapitálové požadavky 
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stanovené v části třetí hlavě I kapitole 1 nařízení (EU) 
č. 575/2013 a požadavky podle uvedeného nařízení nebo podle 
směrnice 2013/36/EU týkající se držení kapitálu převyšujícího 
tyto požadavky, včetně požadavku vyplývajícího z interního 
postupu pro hodnocení kapitálové přiměřenosti v článku 73 
uvedené směrnice, veškerých požadavků uložených příslušným 
orgánem podle čl. 104 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice, 
požadavku kombinovaných kapitálových rezerv stanoveného 
v čl. 128 bodě 6 uvedené směrnice a opatření přijatých podle 
článků 458 nebo 459 nařízení (EU) č. 575/2013.  
Článek 10 Kapitál finančního konglomerátu a požadavky 
solventnosti  
1. S výhradou čl. 14 odst. 7, 8 a 9 se kapitál a požadavky 
solventnosti finančního konglomerátu vypočítají v souladu 
s definicemi a limity stanovenými v příslušných sektorových 
předpisech.  
2. Kapitál společností spravujících aktiva se vypočítá podle 
čl. 2 odst. 1 písm. l) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/65/ES (1). Požadavky solventnosti společností 
spravujících aktiva představují požadavky stanovené v čl. 7 
odst. 1 písm. a) uvedené směrnice.  
3. Kapitál správců alternativních investičních fondů se vypočítá 
podle čl. 4 odst. 1 písm. ad) směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/61/EU (2). Požadavky solventnosti správců 
alternativních investičních fondů představují požadavky 
stanovené v článku 9 uvedené směrnice.  
Článek 11 Zacházení s mezisektorovými kapitálovými 
investicemi  
1. Pokud má subjekt ve finančním konglomerátu vedeném 
sektorem bankovnictví nebo sektorem investičních služeb 
kapitálovou investici v subjektu finančního sektoru náležejícím 
do pojišťovacího sektoru, která se podle čl. 14 odst. 3 nebo 
čl. 15 odst. 3 odečítá, nevzniká s ohledem na tuto kapitálovou 
investici na úrovni finančního konglomerátu žádný požadavek 
na doplňkovou kapitálovou přiměřenost. 2. Má-li použití 
odstavce 1 za následek přímou změnu výše očekávaných ztrát 
podle přístupu založeného na interním ratingu ve smyslu části 
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třetí hlavy II kapitoly 3 nařízení (EU) č. 575/2013, připočítá se 
částka odpovídající této změně ke kapitálu finančního 
konglomerátu.  
Článek 12 Požadavky na pomyslný kapitál a fiktivní 
požadavky solventnosti u neregulovaných subjektů 
finančního sektoru  
1. Má-li smíšená finanční holdingová společnost kapitálovou 
investici v neregulovaném subjektu finančního sektoru, 
vypočítají se pro dotyčný subjekt požadavky na pomyslný 
kapitál a fiktivní požadavky solventnosti podle sektorových 
předpisů nejvýznamnějšího sektoru ve finančním 
konglomerátu.  

------------------------------- 
 (1)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze 
dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních 
předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 
17.11.2009, s. 32). (2)Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních 
investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES 
a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) 
č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1). 
2. U neregulovaného subjektu finančního sektoru jiného než 
subjektu uvedeného v odstavci 1 se požadavky na pomyslný 
kapitál a fiktivní požadavky solventnosti vypočítají v souladu 
se sektorovými pravidly finančního sektoru, který je 
neregulovanému subjektu finančního sektoru nejblíže. Určení 
nejbližšího finančního sektoru vychází ze škály činností 
příslušného subjektu a rozsahu, v jakém tyto činnosti 
vykonává. Pokud nelze nejbližší finanční sektor jednoznačně 
určit, použijí se sektorové předpisy nejvýznamnějšího sektoru 
ve finančním konglomerátu.  
Článek 13 Sektorová přechodná opatření a opatření 
k zachování právních účinků  
Sektorové předpisy použité při výpočtu požadavků na 
doplňkovou kapitálovou přiměřenost zahrnují případná 
přechodná ustanovení nebo ustanovení o zachování právních 
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účinků, která platí na úrovni daného sektoru. 
§ 6  

 
Metoda účetní konsolidace  

 (1) Výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti 
metodou účetní konsolidace se provádí na základě konsolidovaných 
dat osob ve finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu 
doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti. Metoda účetní 
konsolidace se použije, pokud je úroveň integrovaného řízení a vnitřní 
kontroly subjektů zahrnutých do konsolidace spolehlivá.  
 (2) Pro konsolidaci dat osob ve finančním konglomerátu 
zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové 
přiměřenosti se používají metody podle mezinárodních účetních 
standardů upravených právem Evropských společenství9), a to  
a) plná metoda pro konsolidaci dat osoby, která je v čele finančního 
konglomerátu a jí ovládaných osob,  
b) poměrná metoda pro konsolidaci dat osoby, která je v čele 
finančního konglomerátu a osob jiných než jí ovládaných.  
 (3) Konsolidovaná data se rozdělí na data za jednotlivé 
finanční sektory zastoupené ve finančním konglomerátu a na data za 
smíšenou finanční holdingovou osobu, je-li v čele finančního 
konglomerátu.  
 (4) Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti se vypočítá 
jako rozdíl kapitálu na úrovni finančního konglomerátu podle odstavce 
5 a kapitálových požadavků na úrovni finančního konglomerátu podle 
odstavce 6.  
 (5) Kapitál na úrovni finančního konglomerátu se zjišťuje z 
konsolidované rozvahy sestavené na základě konsolidace dat osob ve 
finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového 
požadavku kapitálové přiměřenosti podle odstavce 2, přičemž do 
kapitálu na úrovni finančního konglomerátu lze započítat jen položky, 
které jsou započítávány do kapitálu podle regulace.  
 (6) Kapitálové požadavky na úrovni finančního konglomerátu 
se vypočítají jako součet kapitálových a pomyslných kapitálových 
požadavků sektorů zastoupených ve finančním konglomerátu a 
smíšené finanční holdingové osoby, je-li v čele finančního 
konglomerátu. Kapitálové a pomyslné kapitálové požadavky sektorů 
se stanovují na základě dat za jednotlivé sektory zastoupené ve 
finančním konglomerátu a smíšenou finanční holdingovou osobu, je-li 
v čele finančního konglomerátu, zjištěných rozdělením 
konsolidovaných dat. Kapitálové a pomyslné kapitálové požadavky se 

32014R0342 
 

Čl. 14 Upřesnění technického výpočtu podle metody 1 stanovené 
ve směrnici 2002/87/ES  
1. Kapitál finančního konglomerátu se vypočítá na základě 
konsolidované účetní závěrky podle příslušného účetního 
rámce vztahujícího se na oblast působnosti doplňkového 
dozoru podle směrnice 2002/87/ES, přičemž se případně 
přihlíží k odstavci 5.  
2. Co se týká finančních konglomerátů vedených sektorem 
bankovnictví nebo sektorem investičních služeb, při výpočtu 
kapitálu finančního konglomerátu se u nekonsolidovaných 
investic použije toto zacházení: a) nekonsolidované významné 
investice v subjektu finančního sektoru ve smyslu článku 43 
nařízení (EU) č. 575/2013, který náleží do pojišťovacího 
sektoru, se v plné výši odečítají od kapitálu konglomerátu; 
b)nekonsolidované investice jiné než investice uvedené 
v písmenu a) v subjektu finančního sektoru, který náleží do 
pojišťovacího sektoru, se odečítají v plné výši od kapitálu 
konglomerátu v souladu s článkem 46 nařízení (EU) 
č. 575/2013.  
3. S výhradou odstavce 2 se kapitálové nástroje, které byly 
vydány subjektem ve finančním konglomerátu a které drží jiný 
subjekt v tomto finančním konglomerátu, odečítají od kapitálu 
konglomerátu, nejsou-li již vyloučeny v rámci účetní 
konsolidace.  
4. S podnikem, který je pro účely příslušného účetního rámce 
spoluovládanou účetní jednotkou, se zachází podle sektorových 
předpisů o poměrné konsolidaci nebo zohlednění poměrných 
podílů.  
5. Je-li součástí finančního konglomerátu subjekt spadající do 
oblasti působnosti směrnice 2009/138/ES, vychází výpočet 
požadavků na doplňkovou kapitálovou přiměřenost na úrovni 
finančního konglomerátu z ocenění aktiv a závazků v souladu 
s hlavou I kapitolou VI oddíly 1 a 2 směrnice 2009/138/ES.  
6. Vztahují-li se na hodnotu aktiv nebo závazků obezřetnostní 
filtry a odpočty podle části druhé hlavy I nařízení (EU) 
č. 575/2013, představuje hodnotu aktiv nebo závazků použitou 
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s ohledem na odstavec 2 počítají po vyloučení vzájemných vztahů 
mezi osobami ve finančním konglomerátu zahrnutými do výpočtu 
doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti.  
 (7) Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti je dodržen, 
není-li rozdíl podle odstavce 4 při dodržení technických zásad podle § 
5 záporný.  

------------------------------- 
9) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 

ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních 
standardů. 

 
 

pro účely výpočtu požadavků na doplňkovou kapitálovou 
přiměřenost hodnota, kterou lze přiřadit příslušným subjektům 
podle uvedeného nařízení, s výjimkou aktiv a závazků, které 
lze přiřadit ostatním subjektům finančního konglomerátu.  
7. Pokud se podle sektorových předpisů vyžaduje výpočet 
prahové hodnoty nebo limitu, vypočítá se prahová hodnota 
nebo limit na úrovni konglomerátu na základě konsolidovaných 
údajů finančního konglomerátu a po provedení odpočtů podle 
odstavců 2 a 3.  
8. Pro účely výpočtu prahových hodnot nebo limitů se 
regulované subjekty ve finančním konglomerátu, které jsou 
zahrnuty do konsolidované finanční situace dané instituce 
podle části první hlavy II kapitoly 2 oddílu 1 nařízení (EU) 
č. 575/2013, posuzují společně.  
9. Pro účely výpočtu prahových hodnot nebo limitů se 
regulované subjekty ve finančním konglomerátu, které jsou 
zahrnuty do dohledu nad skupinou podle hlavy III směrnice 
2009/138/ES, posuzují společně. 

§ 7  
 

Metoda odpočtu agregovaných dat  
 (1) Výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti 
metodou odpočtu agregovaných dat se provádí na základě dat 
jednotlivých osob ve finančním konglomerátu zahrnutých do výpočtu 
doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti.  
 (2) Konsolidace dat podle § 6 odst. 2 se pro účely výpočtu 
doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti metodou odpočtu 
agregovaných dat neprovádí.  
 (3) Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti se vypočítá 
jako rozdíl kapitálu na úrovni finančního konglomerátu podle odstavce 
4 a kapitálových požadavků na úrovni finančního konglomerátu podle 
odstavce 5.  
 (4) Kapitál na úrovni finančního konglomerátu se vypočítá 
jako rozdíl  
a) součtu kapitálů osob ve finančním konglomerátu zahrnutých do 
výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, přičemž do 
kapitálu regulované či jiné než regulované osoby lze započítat jen 
položky kapitálu podle regulace, a  
b) součtu účetních hodnot podílů jednotlivých osob ve finančním 
konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku 

32014R0342 
 

Čl. 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upřesnění technického výpočtu podle metody 2 stanovené 
ve směrnici 2002/87/ES  
1. Pokud se podle příslušných sektorových předpisů vztahuje 
na kapitál regulovaného subjektu obezřetnostní filtr, použije se 
jedno z těchto zacházení:  
a) částka po uplatnění filtru, která představuje čistou částku, jež 
se vezme v úvahu při výpočtu kapitálu účastí, se připočte 
k účetní hodnotě účastí v souladu s čl. 6 odst. 4 druhým 
pododstavcem směrnice 2002/87/ES, jestliže částka po 
uplatnění filtru zvyšuje regulatorní kapitál;  
b) částka po uplatnění filtru uvedená v písmenu a) se odečte od 
účetní hodnoty účastí v souladu s čl. 6 odst. 4 druhým 
pododstavcem směrnice 2002/87/ES, jestliže částka po 
uplatnění filtru snižuje regulatorní kapitál.  
2. U finančních konglomerátů vedených sektorem bankovnictví 
nebo sektorem investičních služeb se významná investice 
v subjektu finančního sektoru ve smyslu článku 43 nařízení 
(EU) č. 575/2013 náležejícím do pojišťovacího sektoru, která 
není účastí, odečte v plné výši od položek kapitálu subjektu, 
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kapitálové přiměřenosti na jiných osobách v tomtéž finančním 
konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku 
kapitálové přiměřenosti. Účetní hodnota se stanovuje při použití metod 
ocenění stejných jako v účetních závěrkách osob vykazujících přímý 
podíl na jiné osobě.  
 (5) Kapitálové požadavky na úrovni finančního konglomerátu 
se vypočítají jako součet kapitálových požadavků osob ve finančním 
konglomerátu zahrnutých do výpočtu doplňkového požadavku 
kapitálové přiměřenosti. Není-li některá z jiných než regulovaných 
osob podle odstavce 1 zahrnuta do výpočtu kapitálových požadavků 
některé z regulovaných osob, připočtou se pomyslné kapitálové 
požadavky této osoby. Vzájemné vztahy mezi osobami ve finančním 
konglomerátu zahrnutými do výpočtu doplňkového požadavku 
kapitálové přiměřenosti se pro účely výpočtu kapitálových požadavků 
a pomyslných kapitálových požadavků nevylučují.  
 (6) Kapitálové nebo pomyslné kapitálové požadavky osoby 
zahrnuté do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti 
se zohledňují v poměrné výši, má-li na základním kapitálu této osoby 
podíl osoba jiná než ta, která je zahrnuta do výpočtu doplňkového 
požadavku kapitálové přiměřenosti na úrovni téhož finančního 
konglomerátu. Poměrná výše se odvozuje od podílu, který na osobě 
zahrnuté do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti 
mají osoba v čele finančního konglomerátu a další osoby zahrnuté do 
výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti na úrovni 
téhož finančního konglomerátu.  
 (7) Doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti je dodržen, 
není-li rozdíl podle odstavce 3 při dodržení technických zásad podle § 
5 záporný.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
příloha 

který nástroj drží, v souladu se sektorovými předpisy 
vztahujícími se na tento subjekt.  
3. Investice uvnitř skupiny do kapitálových nástrojů, které jsou 
v souladu se sektorovými předpisy použitelné jako kapitál 
s přihlédnutím k příslušným sektorovým limitům, se odečítají 
nebo jsou z výpočtu kapitálu vyloučeny.  
4. Výpočet doplňkových kapitálových požadavků se provádí 
podle vzorce uvedeného v příloze. 
Metodika výpočtu metody 2 podle směrnice 2002/87/ES  
Metoda odpočtu a agregace  
Výpočet požadavků doplňkové kapitálové přiměřenosti podle 
metody 2 se provádí na základě použitelného účetního rámce 
jednotlivých podniků ve skupině podle níže uvedeného vzorce: 

 
přičemž z vlastního kapitálu (OFi) jsou vyloučeny kapitálové 
nástroje uvnitř skupiny, jež jsou započitatelné jako vlastní 
kapitál podle sektorových předpisů. Požadavky doplňkové 
kapitálové přiměřenosti (scar) se tedy vypočítají jako rozdíl:  
1. součtu vlastního kapitálu (OFi) každého regulovaného 
a neregulovaného podniku finančního sektoru ve finančním 
konglomerátu; započitatelnými prvky jsou prvky splňující 
podmínky v souladu s relevantními sektorovými předpisy, a  
2. součtu požadavků solventnosti (REQi) pro každý regulovaný 
a neregulovaný podnik finančního sektoru (i) ve skupině (G); 
požadavky solventnosti se vypočítají v souladu 
s odpovídajícími sektorovými předpisy; a účetní hodnoty (BVj) 
účastí v jiných podnicích (j) skupiny.  
V případě neregulovaných podniků finančního sektoru se 
vypočítá fiktivní požadavek solventnosti podle článku 12. 
Vlastní kapitál a požadavky solventnosti se zohlední svým 
poměrným podílem (x), jak je stanoveno v čl. 6 odst. 4 
směrnice 2002/87/ES a podle přílohy I uvedené směrnice.  
Rozdíl nesmí být záporný. 
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§ 9 až 11 
 

§ 9  
Podoby koncentrace rizik  

 Koncentrace rizik může mít podobu  
a) velké expozice (§ 10),  
b) centralizovaného vypořádávání obchodů (§ 11 odst. 1),  
c) centralizovaného obhospodařování a správy aktiv (§ 11 odst. 2).  

§ 10  
Velké expozice 

 (1) Expozice na úrovni finančního konglomerátu se vypočítá 
jako součet expozic vzniklých u osob ve finančním konglomerátu vůči  
a) jiné osobě,  
b) ekonomicky spjaté skupině osob, přičemž tato expozice se vypočítá 
jako součet expozic vůči osobám zařazeným do téže ekonomicky 
spjaté skupiny osob,  
c) členskému nebo třetímu státu, přičemž tato expozice se vypočítá 
jako součet expozic vůči osobám, které mají sídlo nebo bydliště na 
území téhož členského nebo třetího státu, a  
d) ekonomickému odvětví, přičemž tato expozice se vypočítá jako 
součet expozic vůči osobám, které se zahrnují do téhož ekonomického 
odvětví.  
 (2) Expozice na úrovni finančního konglomerátu se považuje 
za velkou, přesahuje-li 10 % kapitálu na úrovni finančního 
konglomerátu.  
 (3) Velké expozice na úrovni finančního konglomerátu se 
sledují v ocenění použitém  
a) pro účely konsolidace dat podle § 6 odst. 2, je-li výpočet 
doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti prováděn metodou 
účetní konsolidace, nebo  
b) osobami ve finančním konglomerátu, u nichž expozice vznikly, je-li 
výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti prováděn 
metodou odpočtu agregovaných dat, nebo kombinací metod podle § 20 
odst. 4 písm. c) zákona.  
 (4) Zajištění, které se vztahuje k expozicím, se při sledování 
velkých expozic na úrovni finančního konglomerátu nezohledňuje.  
 (5) Sledováním velkých expozic na úrovni finančního 
konglomerátu není dotčena povinnost regulovaných osob dodržovat 
limity expozic podle zvláštních právních předpisů10).  

------------------------------- 
10) Například vyhláška č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla 

32015R2303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 1  
písm. a) a 
písm. b) bod 
ii) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3 

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:  
a) zavedení přesnější formulace definic „transakcí uvnitř 
skupiny“ a „koncentrace rizik“ stanovených v čl. 2 bodech 18 
a 19 směrnice 2002/87/ES, a to stanovením kritérií pro 
posuzování jejich významnosti, 
b) …  
ii) metodiku, kterou koordinátor a dotyčné příslušné orgány 
mají používat k určení druhů významných koncentrací rizik 
a transakcí uvnitř skupiny; 
Významná koncentrace rizik  
1. Má se za to, že v případě regulovaných podniků a smíšených 
finančních holdingových společností vyplývá významná 
koncentrace rizik z rizikových expozic vůči protistranám, které 
nejsou součástí finančního konglomerátu, pokud tyto rizikové 
expozice:  
a) jsou přímé nebo nepřímé;  
b) jedná se o rozvahové a podrozvahové položky;  
c) týkají se regulovaných a neregulovaných podniků, stejných 
nebo různých finančních sektorů ve finančním konglomerátu;  
d) sestávají z jakékoli kombinace nebo vzájemného působení 
expozic uvedených v písmenech a), b) nebo c).  
2. Má se za to, že riziko výpadku protistrany neboli úvěrové 
riziko zahrnuje zejména rizika související s vzájemně 
propojenými protistranami ve skupinách, které nejsou součástí 
finančního konglomerátu, včetně kumulace expozic vůči těmto 
protistranám.  
3. Co se týká regulovaných podniků a smíšených finančních 
holdingových společností, při určování druhů významných 
koncentrací rizik, stanovení příslušných prahových hodnot 
a lhůt pro podávání zpráv a kontrole významné koncentrace 
rizik vezme koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány 
v úvahu zejména: 
a) solventnost a likviditu na úrovni finančního konglomerátu 
a jednotlivých podniků v rámci finančního konglomerátu;  
b) velikost, složitost a zvláštní strukturu finančního 
konglomerátu, včetně existence zvláštních účelových jednotek, 
pomocných podniků, podniků ze třetích zemí;  
c) zvláštní strukturu řízení rizik ve finančním konglomerátu 
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obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech 
pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, 
který není bankou, na individuálním základě, ve znění pozdějších 
předpisů.    

§ 11 
Ostatní podoby koncentrace rizik  

 (1) Vypořádání obchodů lze považovat za centralizované, 
jestliže jedna osoba, bez ohledu na skutečnost, zda je osobou ve 
finančním konglomerátu či nikoliv, provádí vypořádání obchodů více 
jak 40 % osob ve finančním konglomerátu nebo více jak 40 % objemu 
obchodů sjednaných osobami ve finančním konglomerátu.  
 (2) Obhospodařování a správu aktiv lze považovat za 
centralizované, jestliže jedna osoba, bez ohledu na skutečnost, zda je 
osobou ve finančním konglomerátu či nikoliv, obhospodařuje či 
spravuje aktiva více než 40 % osob ve finančním konglomerátu nebo 
obhospodařuje či spravuje více než 40 % součtu rozvahových aktiv 
osob ve finančním konglomerátu.  

a prvky řídícího a kontrolního systému;  
d) diverzifikaci expozic finančního konglomerátu a jeho 
investičního portfolia;  
e) diverzifikaci finančních činností finančního konglomerátu, 
pokud jde o zeměpisné oblasti a linie podnikání;  
f) vztah, korelaci a vzájemné působení mezi rizikovými faktory 
u podniků ve finančním konglomerátu;  
g) možné šíření obtíží v rámci finančního konglomerátu;  
h) možné obcházení sektorových předpisů;  
i) možný střet zájmů; j) úroveň nebo objem rizik;  
k) možnou kumulaci a vzájemné působení expozic podniků 
náležejících do různých finančních sektorů ve finančním 
konglomerátu, pokud již nebyly ohlášeny na sektorové úrovni;  
l) expozice v rámci finančního sektoru ve finančním 
konglomerátu, které nebyly ohlášeny podle ustanovení 
sektorových předpisů.  
4. Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí 
formu a obsah zprávy o významných koncentracích rizik, 
včetně jazyka, lhůt pro zasílání zpráv a komunikačních kanálů.  
5. Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány požadují, aby 
regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové 
společnosti oznamovaly alespoň:  
a) popis významné koncentrace rizik podle druhů rizik 
uvedených v odstavci 1;  
b) rozčlenění významných koncentrací rizik podle protistran 
a skupin vzájemně propojených protistran, zeměpisných 
oblastí, hospodářských odvětví a měn s uvedením názvů, 
registračních čísel podniků nebo jiných identifikačních čísel 
příslušných podniků skupiny v rámci finančního konglomerátu 
a příslušných protistran, případně včetně identifikačního kódu 
právnické osoby;  
c) celkovou výši každé významné koncentrace rizik na konci 
daného vykazovaného období, která byla stanovena podle 
platných sektorových předpisů;  
d) případně výši významné koncentrace rizik s přihlédnutím 
k technikám snižování rizik a faktorům používaným při 
přidělování rizikových vah; e) informace o řízení střetů zájmů 
a rizik šíření obtíží na úrovni finančního konglomerátu, pokud 
jde o významné koncentrace rizik, a to s přihlédnutím ke 
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strategii finančního konglomerátu týkající se kombinace 
činností v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investičních 
služeb, nebo vlastní posouzení rizik v daném sektoru, včetně 
aspektu řízení střetu zájmů a rizik šíření obtíží s ohledem na 
významné koncentrace rizik. 

§ 12 Povinná osoba sestavuje hlášení o koncentraci rizik alespoň čtyřikrát 
ročně, a to vždy k 31. březnu, k 30. červnu, k 30. září a k 31. prosinci 
kalendářního roku.  
  
 

32015R2303 Čl. 1  
písm. b)  
bod i) 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 3 
 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 4 

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:  
… b) koordinace předpisů přijatých v souladu s články 7 a 8 
a přílohou II směrnice 2002/87/ES, pokud jde o:  
i)informace, které mají regulované podniky nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti předkládat koordinátorovi či 
ostatním dotyčným příslušným orgánům za účelem obecného 
obezřetnostního dohledu nad koncentrací rizik a transakcemi 
uvnitř skupiny;  
3. Co se týká regulovaných podniků a smíšených finančních 
holdingových společností, při určování druhů významných 
koncentrací rizik, stanovení příslušných prahových hodnot 
a lhůt pro podávání zpráv a kontrole významné koncentrace 
rizik vezme koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány 
v úvahu zejména: …. 
4. Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí 
formu a obsah zprávy o významných koncentracích rizik, 
včetně jazyka, lhůt pro zasílání zpráv a komunikačních kanálů. 

§ 13  
 

(1) Operacemi v rámci skupiny jsou  
a) operace, jejichž výsledkem je kapitálové propojení osob ve skupině,  
b) operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve 
skupině, 
c) obchody s finančními nástroji sjednané mezi osobami ze skupiny,  
d) podrozvahové operace sjednané mezi osobami ze skupiny,  
e) služby poskytnuté osobou ze skupiny jiné osobě či osobám ze 
skupiny,  
f) porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči jiné osobě ve 
skupině,  
g) plnění mezi osobami ve skupině, které je bez právního důvodu, 
plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního 
důvodu, který odpadl, nebo plnění povinnosti, kterou měla po právu 
plnit jiná osoba ve skupině.  
 (2) Operacemi, jejichž výsledkem je kapitálové propojení 

32015R2303 Čl. 1  
písm. a) 
 
 
 
 
čl. 1  
písm. b)  
bod ii) a iii) 

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:  
a) zavedení přesnější formulace definic „transakcí uvnitř 

skupiny“ a „koncentrace rizik“ stanovených v čl. 2 
bodech 18 a 19 směrnice 2002/87/ES, a to stanovením 
kritérií pro posuzování jejich významnosti, 

b) … 
ii) metodiku, kterou koordinátor a dotyčné příslušné 
orgány mají používat k určení druhů významných 
koncentrací rizik a transakcí uvnitř skupiny; 
iii) opatření dohledu, která uplatňují příslušné orgány, 
jak je uvedeno v čl. 7 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 směrnice 
2002/87/ES. 
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osob ve skupině, jsou zejména peněžité nebo nepeněžité vklady do 
základního kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, vznik 
podřízených pohledávek.  
 (3) Operacemi uskutečněnými v důsledku kapitálového 
propojení osob ve skupině jsou zejména převod zisku nebo jeho části, 
převod z rozdělení jiných vlastních zdrojů.  
 (4) Obchody s finančními nástroji sjednanými mezi osobami 
ze skupiny jsou zejména obchody s cennými papíry, deriváty, úvěry, 
vklady.  
 (5) Podrozvahovými operacemi sjednanými mezi osobami ze 
skupiny jsou zejména pojištění, zajištění, záruky, ručení.  
 (6) Službami poskytnutými osobou ze skupiny jiné osobě či 
osobám ze skupiny jsou zejména služby v oblasti řízení rizik, řízení 
likvidity, vypořádání obchodů, správy aktiv a obhospodařování aktiv, 
poradenství.  
 (7) Operace v rámci skupiny se považuje za významnou, 
přesahuje-li 5 % kapitálových požadavků na úrovni finančního 
konglomerátu.  

§ 14 Povinná osoba sestavuje hlášení o operacích v rámci skupiny alespoň 
čtyřikrát ročně, a to vždy k 31. březnu, k 30. červnu, k 30. září a k 31. 
prosinci kalendářního roku.  
 

32015R2303 Čl. 1  
písm. b)  
bod i) 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 odst. 3 

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:  
… b) koordinace předpisů přijatých v souladu s články 7 a 8 
a přílohou II směrnice 2002/87/ES, pokud jde o:  
i)informace, které mají regulované podniky nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti předkládat koordinátorovi či 
ostatním dotyčným příslušným orgánům za účelem obecného 
obezřetnostního dohledu nad koncentrací rizik a transakcemi 
uvnitř skupiny;  
2. Co se týká regulovaných podniků a smíšených finančních 
holdingových společností, při určování druhů významných 
transakcí uvnitř skupiny, stanovení příslušných prahových 
hodnot a lhůt pro podávání zpráv a kontrole významných 
transakcí uvnitř skupiny vezme koordinátor a ostatní dotyčné 
příslušné orgány v úvahu zejména: … 
3. Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí 
formu a obsah zprávy o významných transakcích uvnitř 
skupiny, včetně jazyka, lhůt pro zasílání zpráv 
a komunikačních kanálů. 

§ 16  (1) Povinná osoba podává koordinátorovi hlášení o  32015R2303 Čl. 1, 2 a 3 Viz výše. 
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odst. 1 
 

a) struktuře skupiny a osobách ve skupině,  
b) doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti,  
c) koncentraci rizik,  
d) operacích v rámci skupiny.  

§ 16 
odst. 2 

(2) Způsob podávaní hlášení podle odstavce 1 dohodne povinná osoba 
předem s koordinátorem. 

      (2) Způsob podávání hlášení podle odstavce 1 písm. a) a b) 
dohodne povinná osoba předem s koordinátorem. Způsob 
podávání hlášení podle odstavce 1 písm. c) a d) je upraven přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím technické 
normy v oblasti koncentrací rizik a operací v rámci skupiny13). 

32015R2303 Čl. 2 odst. 3 
 
 
 
Čl. 3 odst. 4 

3.Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí formu a 
obsah zprávy o významných transakcích uvnitř skupiny, včetně 
jazyka, lhůt pro zasílání zpráv a komunikačních kanálů. 
4.Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí formu a 
obsah zprávy o významných koncentracích rizik, včetně jazyka, 
lhůt pro zasílání zpráv a komunikačních kanálů. 

§ 19  
 

Hlášení o koncentraci rizik  
 (1) Povinná osoba podává koordinátorovi hlášení o 
koncentraci rizik do 90. kalendářního dne po dni, ke kterému hlášení 
sestavuje, s tím, že hlášení podle stavu k 31. prosinci kalendářního 
roku podává nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku.  
 (2) Hlášení o koncentraci rizik obsahuje alespoň informace 
uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce.  
 

32015R2303 Čl. 1  
písm. b) 
bod i) 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 3 
 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 4 

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:  
… b) koordinace předpisů přijatých v souladu s články 7 a 8 
a přílohou II směrnice 2002/87/ES, pokud jde o:  
i)informace, které mají regulované podniky nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti předkládat koordinátorovi či 
ostatním dotyčným příslušným orgánům za účelem obecného 
obezřetnostního dohledu nad koncentrací rizik a transakcemi 
uvnitř skupiny;  
3. Co se týká regulovaných podniků a smíšených finančních 
holdingových společností, při určování druhů významných 
koncentrací rizik, stanovení příslušných prahových hodnot 
a lhůt pro podávání zpráv a kontrole významné koncentrace 
rizik vezme koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány 
v úvahu zejména: …. 
4. Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí 
formu a obsah zprávy o významných koncentracích rizik, 
včetně jazyka, lhůt pro zasílání zpráv a komunikačních kanálů. 

§ 20  
 

Hlášení o operacích v rámci skupiny  
 (1) Povinná osoba podává koordinátorovi hlášení o operacích 
v rámci skupiny do 90. kalendářního dne po dni, ke kterému hlášení 
sestavuje, s tím, že hlášení podle stavu k 31. prosinci podává do 30. 
dubna následujícího kalendářního roku.  
 (2) Hlášení o operacích v rámci skupiny obsahuje alespoň 
informace uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce.  
 

32015R2303 Čl. 1  
písm. b) 
bod i) 
 
 
 
 
 

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:  
… b) koordinace předpisů přijatých v souladu s články 7 a 8 
a přílohou II směrnice 2002/87/ES, pokud jde o:  
i)informace, které mají regulované podniky nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti předkládat koordinátorovi či 
ostatním dotyčným příslušným orgánům za účelem obecného 
obezřetnostního dohledu nad koncentrací rizik a transakcemi 
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Čl. 2 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 odst. 3 

uvnitř skupiny;  
2. Co se týká regulovaných podniků a smíšených finančních 
holdingových společností, při určování druhů významných 
transakcí uvnitř skupiny, stanovení příslušných prahových 
hodnot a lhůt pro podávání zpráv a kontrole významných 
transakcí uvnitř skupiny vezme koordinátor a ostatní dotyčné 
příslušné orgány v úvahu zejména: … 
3. Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí 
formu a obsah zprávy o významných transakcích uvnitř 
skupiny, včetně jazyka, lhůt pro zasílání zpráv 
a komunikačních kanálů. 

Příloha 
č. 4  
 
 

Hlášení o koncentraci rizik  
 1. Hlášení o koncentraci rizik obsahuje alespoň  
a) informaci o identifikaci Hlášení o koncentraci rizik,  
b) informaci o velkých expozicích,  
c) informaci o ostatních podobách koncentrace rizik.  
 2. Informace o identifikaci hlášení obsahuje  
a) označení skupiny,  
b) označení povinné osoby; v případě právnické osoby obchodní 
firmu, identifikační číslo, adresu sídla, v případě fyzické osoby jméno, 
popřípadě jména, příjmení, titul, bydliště a datum narození,  
c) datum, ke kterému je hlášení sestaveno,  
d) jméno a příjmení kontaktní osoby včetně telefonického spojení a 
elektronické adresy.  
 3. Informace o velkých expozicích obsahuje  
a) velké expozice vůči osobám, s uvedením obchodní firmy či jména a 
příjmení osoby, částky ve sjednané měně, částky v českých korunách a 
výši podílu velké expozice na kapitálu na úrovni finančního 
konglomerátu. Pokud je velkých expozic vůči osobám méně než 10, 
informace obsahuje hodnotově nejvyšší expozice vůči osobám s 
uvedením obchodní firmy či jména, popřípadě jmen a příjmení osoby, 
částky ve sjednané měně, částky v českých korunách a výši podílu 
expozice na kapitálu na úrovni finančního konglomerátu, přičemž 
celkový počet uvedených expozic je alespoň 10;  
b) velké expozice vůči ekonomicky spjatým skupinám osob s 
uvedením ekonomicky spjaté skupiny osob, částky ve sjednané měně, 
částky v českých korunách a výši jejího podílu na kapitálu na úrovni 
finančního konglomerátu. Pokud je velkých expozic vůči ekonomicky 

32015R2303 Čl. 1  
písm. b)  
bod i) 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:  
… b) koordinace předpisů přijatých v souladu s články 7 a 8 
a přílohou II směrnice 2002/87/ES, pokud jde o:  
i)informace, které mají regulované podniky nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti předkládat koordinátorovi či 
ostatním dotyčným příslušným orgánům za účelem obecného 
obezřetnostního dohledu nad koncentrací rizik a transakcemi 
uvnitř skupiny;  
3. Co se týká regulovaných podniků a smíšených finančních 
holdingových společností, při určování druhů významných 
koncentrací rizik, stanovení příslušných prahových hodnot 
a lhůt pro podávání zpráv a kontrole významné koncentrace 
rizik vezme koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány 
v úvahu zejména:  
a) solventnost a likviditu na úrovni finančního konglomerátu 
a jednotlivých podniků v rámci finančního konglomerátu;  
b) velikost, složitost a zvláštní strukturu finančního 
konglomerátu, včetně existence zvláštních účelových jednotek, 
pomocných podniků, podniků ze třetích zemí;  
c) zvláštní strukturu řízení rizik ve finančním konglomerátu 
a prvky řídícího a kontrolního systému;  
d) diverzifikaci expozic finančního konglomerátu a jeho 
investičního portfolia;  
e) diverzifikaci finančních činností finančního konglomerátu, 
pokud jde o zeměpisné oblasti a linie podnikání;  
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spjatým skupinám osob méně než 10, informace obsahuje hodnotově 
nejvyšší expozice vůči ekonomicky spjatým skupinám osob s 
uvedením ekonomicky spjaté skupiny osob, částky ve sjednané měně, 
částky v českých korunách a výši podílu expozice na kapitálu na 
úrovni finančního konglomerátu, přičemž celkový počet uvedených 
expozic je alespoň 10;  
c) velké expozice vůči členskému nebo třetímu státu s uvedením státu, 
částky ve sjednané měně, částky v českých korunách a označením a 
výši podílu velké expozice na kapitálu na úrovni finančního 
konglomerátu,  
d) velké expozice vůči ekonomickým odvětvím s uvedením 
ekonomického odvětví, částky ve sjednané měně, částky v českých 
korunách a výši podílu velké expozice na kapitálu na úrovni 
finančního konglomerátu.  
 4. Informace o ostatních podobách koncentrace rizik uvádí  
a) zda vypořádání obchodů je centralizované či nikoliv. Je-li 
centralizované, uvede se informace jednotlivě podle osob 
provádějících centralizované vypořádání obchodů v rozsahu podle 
přílohy č. 2 k této vyhlášce bodu 3 písm. a) až g);  
b) zda obhospodařování a správa aktiv jsou centralizovány či nikoliv. 
Jsou-li centralizovány, uvede se informace jednotlivě podle osob 
provádějících centralizované obhospodařování a správu aktiv v 
rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce bodu 3 písm. a) až g);  
c) informace o dalších podobách koncentrace rizik výše neuvedených, 
jsou-li na úrovni finančního konglomerátu považovány za rizikové.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 3 odst. 4 
 
 
Čl. 3 odst. 5 

f) vztah, korelaci a vzájemné působení mezi rizikovými faktory 
u podniků ve finančním konglomerátu;  
g) možné šíření obtíží v rámci finančního konglomerátu;  
h) možné obcházení sektorových předpisů;  
i) možný střet zájmů;  
j) úroveň nebo objem rizik;  
k) možnou kumulaci a vzájemné působení expozic podniků 
náležejících do různých finančních sektorů ve finančním 
konglomerátu, pokud již nebyly ohlášeny na sektorové úrovni; 
l) expozice v rámci finančního sektoru ve finančním 
konglomerátu, které nebyly ohlášeny podle ustanovení 
sektorových předpisů.  
4. Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí 
formu a obsah zprávy o významných koncentracích rizik, 
včetně jazyka, lhůt pro zasílání zpráv a komunikačních kanálů. 
5.Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány požadují, aby 
regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové 
společnosti oznamovaly alespoň:  
a) popis významné koncentrace rizik podle druhů rizik 
uvedených v odstavci 1;  
b) rozčlenění významných koncentrací rizik podle protistran 
a skupin vzájemně propojených protistran, zeměpisných 
oblastí, hospodářských odvětví a měn s uvedením názvů, 
registračních čísel podniků nebo jiných identifikačních čísel 
příslušných podniků skupiny v rámci finančního konglomerátu 
a příslušných protistran, případně včetně identifikačního kódu 
právnické osoby;  
c) celkovou výši každé významné koncentrace rizik na konci 
daného vykazovaného období, která byla stanovena podle 
platných sektorových předpisů;  
d) případně výši významné koncentrace rizik s přihlédnutím 
k technikám snižování rizik a faktorům používaným při 
přidělování rizikových vah;  
e) informace o řízení střetů zájmů a rizik šíření obtíží na úrovni 
finančního konglomerátu, pokud jde o významné koncentrace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSA9VJLRZ1)



 20 

rizik, a to s přihlédnutím ke strategii finančního konglomerátu 
týkající se kombinace činností v oblasti bankovnictví, 
pojišťovnictví a investičních služeb, nebo vlastní posouzení 
rizik v daném sektoru, včetně aspektu řízení střetu zájmů 
a rizik šíření obtíží s ohledem na významné koncentrace rizik. 

Příloha 
č. 5  
 

Hlášení o operacích v rámci skupiny  
 1. Hlášení o operacích v rámci skupiny obsahuje alespoň  
a) informaci o identifikaci Hlášení o operacích v rámci skupiny,  
b) informaci o formách operací v rámci skupiny,  
c) informaci o významných operacích v rámci skupiny.  
 2. Informace o identifikaci hlášení obsahuje  
a) označení skupiny,  
b) označení povinné osoby; v případě právnické osoby obchodní 
firmu, identifikační číslo, adresu sídla, v případě fyzické osoby jméno, 
popřípadě jména, příjmení, titul, bydliště a datum narození,  
c) datum, ke kterému je hlášení sestaveno,  
d) jméno, popřípadě jména a příjmení kontaktní osoby včetně 
telefonického spojení a elektronické adresy.  
 3. Informace o formách operací v rámci skupiny obsahuje 
stručný popis všech forem operací v rámci skupiny.  
 4. Informace o významných operacích v rámci skupiny 
obsahuje  
a) u každé formy operací v rámci skupiny všechny významné operace 
s uvedením stručného popisu operace, osob, mezi kterými je významná 
operace sjednána včetně jejich identifikačního čísla, adresy sídla nebo 
místa podnikání a předmětu podnikání, částky ve sjednané měně a 
částky v českých korunách a výši podílu významné operace na 
kapitálových požadavcích na úrovni finančního konglomerátu. Pokud 
je významných operací u každé formy operací v rámci skupiny méně 
než 5, informace obsahuje hodnotově nejvyšší operace s uvedením 
stručného popisu operace, osob, mezi kterými je operace sjednána 
včetně jejich identifikačního čísla, adresy sídla nebo místa podnikání a 
předmětu podnikání, částky ve sjednané měně a částky v českých 
korunách a výši podílu operace na kapitálových požadavcích na úrovni 
finančního konglomerátu, přičemž celkový počet uvedených operací je 
alespoň 5. Operace, které mají stejnou formu a jsou sjednány se 
stejnou osobou, se považují za jednu operaci;  
b) přehled podřízených pohledávek osob ve finančním konglomerátu s 
uvedením jmenovité hodnoty pohledávky a účetní hodnoty 

32015R2303 Čl. 1  
písm. b) 
bod i) 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 odst. 3 
 
 
 
Čl. 2 odst. 4 

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:  
… b) koordinace předpisů přijatých v souladu s články 7 a 8 
a přílohou II směrnice 2002/87/ES, pokud jde o:  
i)informace, které mají regulované podniky nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti předkládat koordinátorovi či 
ostatním dotyčným příslušným orgánům za účelem obecného 
obezřetnostního dohledu nad koncentrací rizik a transakcemi 
uvnitř skupiny;  
2. Co se týká regulovaných podniků a smíšených finančních 
holdingových společností, při určování druhů významných 
transakcí uvnitř skupiny, stanovení příslušných prahových 
hodnot a lhůt pro podávání zpráv a kontrole významných 
transakcí uvnitř skupiny vezme koordinátor a ostatní dotyčné 
příslušné orgány v úvahu zejména:  
a) zvláštní strukturu finančního konglomerátu, složitost 
transakcí uvnitř skupiny, zvláštní zeměpisnou polohu 
protistrany a skutečnost, zda je protistrana regulovaným 
podnikem, či nikoli;  
b) možné šíření obtíží v rámci finančního konglomerátu;  
c) možné obcházení sektorových předpisů;  
d) možný střet zájmů;  
e) solventnost a likviditu protistrany;  
f) transakce mezi podniky náležejícími do různých sektorů ve 
finančním konglomerátu, pokud již nebyly ohlášeny na 
sektorové úrovni;  
g) transakce v rámci finančního sektoru, které nebyly ohlášeny 
podle ustanovení sektorových předpisů.  
3. Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány schválí 
formu a obsah zprávy o významných transakcích uvnitř 
skupiny, včetně jazyka, lhůt pro zasílání zpráv 
a komunikačních kanálů.  
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pohledávky, a to ve sjednané měně a v českých korunách, úrokové 
míry, původní splatnosti pohledávky, zbytkové splatnosti pohledávky, 
obchodní firmy dlužníka včetně jeho identifikačního čísla, adresy sídla 
nebo místa podnikání a předmětu podnikání. 

4. Koordinátor a ostatní dotyčné příslušné orgány požadují, aby 
regulované podniky nebo smíšené finanční holdingové 
společnosti oznamovaly alespoň:  
a) data a částky významných transakcí, názvy a registrační 
čísla podniků či jiná identifikační čísla příslušných podniků 
skupiny a protistran, případně včetně identifikačního kódu 
právnické osoby;  
b) stručný popis významných transakcí uvnitř skupiny podle 
druhů transakcí uvedených v odstavci 1;  
c) celkový objem všech významných transakcí uvnitř skupiny 
v rámci konkrétního finančního konglomerátu v daném 
vykazovaném období;  
d) informace o řízení střetu zájmů a rizik šíření obtíží na úrovni 
finančního konglomerátu, pokud jde o významné transakce 
uvnitř skupiny, a to s přihlédnutím ke strategii finančního 
konglomerátu týkající se kombinace činností v oblasti 
bankovnictví, pojišťovnictví a investičních služeb, nebo vlastní 
posouzení rizik v daném sektoru, včetně aspektu řízení střetu 
zájmů a rizik šíření obtíží s ohledem na významné transakce 
uvnitř skupiny. 

 
Číslo předpisu ES (kód celex) Název předpisu ES 
32014R0342 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 342/2014 ze dne 21. ledna 2014, kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační 
technické normy pro používání metod výpočtu požadavků na kapitálovou přiměřenost u finančních konglomerátů  

32015R2303 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2303 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice a koordinující doplňkový 
dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny 
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