
Rozdílová tabulka                VIIIa. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 
Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České 
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů  

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 
§ 3aa písm. b) b) vedoucím orgánem orgán právnické 

osoby, jehož členové jsou do funkce 
voleni, jmenováni nebo jinak povoláni, 
který je oprávněn určovat strategii, cíle a 
celkové směřování této osoby nebo 
dohlížet rozhodovací procesy na úrovni 
vedení a tyto procesy sledovat, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 3aa písm. c) c) osobou ve vrcholném vedení fyzická 
osoba, která zajišťuje každodenní řízení 
výkonu činností právnické osoby, a je při 
výkonu této funkce přímo podřízena 
vedoucímu orgánu této právnické osoby 
nebo jeho členovi, a to i v případě, že 
takovou funkci zastává člen vedoucího 
orgánu této právnické osoby. 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 9 

9) „vrcholným vedením“ fyzické osoby, které 
mají v instituci výkonné funkce a jsou odpovědné 
vedoucímu orgánu za každodenní řízení instituce; 
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Stránka 2 (celkem 37) 

§ 4 odst. 5 
písm. e) 

e) důvěryhodnost, odborná způsobilost 
a zkušenost členů statutárního orgánu, členů 
správní rady a členů dozorčí rady vedoucího 
orgánu a splnění dalších požadavků na 
orgány banky a jejich členy podle § 8,  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
 

§ 4 odst. 5 
písm. l) 

l) banka má alespoň 3 zaměstnance nebo 
fyzické osoby, které uskutečňují svou 
činnost podle příkazu jiného (dále jen 
„pracovník“), kteří zastávají výkonnou řídicí 
funkci a jsou členy jejího statutárního 
orgánu nebo správní rady představenstvo 
nebo správní rada banky má alespoň 3 
členy, kteří zastávají výkonnou řídicí 
funkci (dále jen „výkonný člen“). 
 

32013L0036 čl. 13 odst. 1 1. Příslušné orgány vydají úvěrové instituci 
povolení k zahájení činnosti úvěrové instituce 
pouze tehdy, pokud její činnost skutečně řídí 
nejméně dvě osoby. 

§ 4 odst. 7  (7) Česká národní banka je oprávněna 
vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů 
týkající se fyzických osob, které jsou 
zakladateli banky nebo jsou navrhovány na 
člena statutárního orgánu, člena správní rady 
nebo člena dozorčí rady vedoucího orgánu 
banky. Osoba v minulosti pravomocně 
odsouzená pro trestný čin majetkové povahy 
nebo pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisí s bankovními činnostmi 
činnostmi banky, anebo pro úmyslný 
trestný čin spáchaný v souvislosti s 
podnikáním nesmí působit jako člen 
statutárního orgánu, člen správní rady nebo 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
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člen dozorčí rady vedoucího orgánu banky. 
§ 5e odst. 1 
písm. e) 

e) banka nebo banky podle § 5c odst. 1 
splňují požadavky domovského orgánu 
dohledu ohledně řádného a obezřetného 
řízení finanční instituce. 

32013L0036 čl. 14 odst. 2  2. Příslušné orgány odmítnou vydat povolení k 
zahájení činnosti úvěrové instituce, nejsou-li 
přesvědčeny, že akcionáři nebo společníci 
vyhovují nárokům kladeným v zájmu zajištění 
řádného a obezřetného řízení úvěrové instituce, 
zejména pokud nejsou splněna kritéria stanovená 
v čl. 23 odst. 1. Použijí se čl. 23 odst. 2 a 3 a 
článek 24. 

§ 8 odst. 3 
písm. a) 

(3) Banka zajistí, aby  
a) člen jejího statutárního orgánu, člen její 
správní rady a člen její dozorčí rady byl 
osobou důvěryhodnou, dostatečně odborně 
způsobilou a zkušenou každý člen jejího 
vedoucího orgánu byl důvěryhodný a měl 
dostatek odborných znalostí, dovedností 
a zkušeností, aby rozuměl činnostem 
banky, včetně souvisejících hlavních rizik, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

  32013L0036 čl. 91 odst. 1  1. Členové vedoucího orgánu musí vždy mít 
dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti k výkonu svých 
povinností. Celkové složení vedoucího orgánu 
odpovídajícím způsobem odráží širokou škálu 
zkušeností. Členové vedoucího orgánu musí 
splňovat zejména požadavky stanovené v 
odstavcích 2 až 8. 

  32013L0036 čl. 91 odst. 7 7. Vedoucí orgán má dostatečné kolektivní 
znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby rozuměl 
činnostem instituce, včetně hlavních rizik. 

§ 8 odst. 3 
písm. b) 

(3) Banka zajistí, aby  
b) byly vyčleněny dostatečné personální a 
finanční zdroje pro průběžné odborné 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
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vzdělávání členů statutárního orgánu, členů 
správní rady a členů dozorčí rady a členů 
vedoucího orgánu,  

stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 8 odst. 3 
písm. c) 

(3) Banka zajistí, aby  
c) byla prováděna politika podporující 
rozmanitost při výběru členů statutárního 
orgánu, členů správní rady a členů dozorčí 
rady. členů vedoucího orgánu a 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 8 odst. 3 
písm. d) 

(3) Banka zajistí, aby  
 d) členové jejího vedoucího orgánu plnili 
požadavky podle odstavce 4, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

   čl. 91 odst. 1 1. Členové vedoucího orgánu musí vždy mít 
dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti k výkonu svých 
povinností. Celkové složení vedoucího orgánu 
odpovídajícím způsobem odráží širokou škálu 
zkušeností. Členové vedoucího orgánu musí 
splňovat zejména požadavky stanovené v 
odstavcích 2 až 8. 

§ 8 odst. 3 
písm. e) 

(3) Banka zajistí, aby  
e) člen jejího vedoucího orgánu měl 

přístup ke všem potřebným informacím 
a dokumentům, aby mohl, je-li to 
potřeba, účinně 
1. zpochybnit rozhodnutí osob ve 

32013L0036 čl. 91 odst. 8  8. Každý člen vedoucího orgánu jedná čestně, 
bezúhonně a používá vlastní názory při účinném 
posuzování a případném vznášení konstruktivních 
připomínek k rozhodnutím vrcholného vedení a 
při účinném kontrolování a sledování 
rozhodování osob ve vedení instituce. 
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vrcholném vedení a  
2. dohlížet na rozhodování osob ve 
vrcholném vedení, a  

§ 8 odst. 3 
písm. f) 

(3) Banka zajistí, aby  
f) členové jejího vedoucího orgánu, jako 
celek, měli dostatečné odborné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti, aby rozuměli 
činnosti banky 

32013L0036 čl. 91 odst. 7  7. Vedoucí orgán má dostatečné kolektivní 
znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby rozuměl 
činnostem instituce, včetně hlavních rizik. 

§ 8 odst. 4  (4) Člen statutárního orgánu, člen správní 
rady a člen dozorčí rady Člen vedoucího 
orgánu banky po celou dobu výkonu své 
funkce 
a) plní své povinnosti řádně, čestně a 

nezávisle a věnuje výkonu této své 
funkce dostatečnou časovou kapacitu, 

b) může současně zastávat funkce v 
orgánech jiných právnických osob jen 
tehdy, pokud to neovlivní dostatečnost 
časové kapacity pro plnění povinností v 
orgánu banky vzhledem k povaze, 
rozsahu a složitosti jejích činností a s 
přihlédnutím k individuálním 
okolnostem,  

c) v bance, která je významná vzhledem ke 
své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, 
rozsahu a složitosti svých činností, 
nesmí současně zastávat funkce v 
orgánech jiných právnických osob 
většího rozsahu než  
1. výkon jedné funkce výkonného člena 

se dvěma funkcemi nevýkonného 
člena člena orgánu právnické 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
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osoby, který v této osobě nezastává 
výkonnou řídicí funkci (dále jen 
„nevýkonný člen“), nebo  

2. výkon čtyř funkcí nevýkonného 
člena.  

 
  32013L0036 čl. 91 odst. 3 Člen vedoucího orgánu může kombinovat více 

funkcí ve vedoucím orgánu současně, avšak s 
ohledem na konkrétní okolnosti a povahu, rozsah 
a složitost činností dané instituce. Pokud 
nezastupují členský stát, smějí členové vedoucího 
orgánu instituce, která je významná, pokud jde o 
její velikost, vnitřní organizaci a povahu, rozsah a 
složitost jejích činností, od 1. července 2014 
zastávat funkce pouze v jedné z níže uvedených 
kombinací funkcí člena ve vedoucím orgánu 
zároveň: 
a) jedna funkce výkonného člena ve vedoucím 
orgánu se dvěma funkcemi nevýkonného člena; 
b) čtyři funkce nevýkonného člena ve vedoucím 
orgánu. 

§ 8 odst. 5 (5) Česká národní banka může na základě 
odůvodněného návrhu banky povolit členovi 
statutárního orgánu, členovi správní rady 
nebo členovi dozorčí rady členovi 
vedoucího orgánu v bance, která je 
významná vzhledem ke své velikosti, vnitřní 
organizaci, povaze, rozsahu a složitosti 
svých činností, zastávat jednu další funkci 
nevýkonného člena v orgánu jiné právnické 
osoby, pokud to neovlivní řádné plnění 
povinností v orgánu banky.  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCLCK6N)



Stránka 7 (celkem 37) 

§ 8 odst. 6 (6) Pro Aniž je dotčena povinnost člena 
vedoucího orgánu banky věnovat výkonu 
funkce dostatečnou časovou kapacitu, pro 
účely ustanovení odstavce 4 písm. c) se 
nezohledňuje funkce člena v právnické 
osobě, která neslouží převážně výdělečným 
cílům, a dále se považuje za výkon jedné 
funkce výkon funkce výkonného a 
nevýkonného člena v rámci  
  
a) téže skupiny ovládající banky,  
a) skupiny určené postupem 
odpovídajícím postupu podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o 
účetních závěrkách40), 
b) stejného institucionálního systému 
ochrany podle čl. 113 odst. 7 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013,  
c) obchodní korporace, ve které má banka 
kvalifikovanou účast.  

32013L0036 čl. 91 odst. 4  4. Pro účely odstavce 3 se jako jedno členství 
počítá: 
a) funkce výkonného nebo nevýkonného člena ve 
vedoucím orgánu v rámci stejné skupiny; 
b) funkce výkonného a nevýkonného člena v 
rámci: 
i) institucí, které spadají do stejného 
institucionálního systému ochrany, pokud jsou 
splněny podmínky stanovené v čl. 113 odst. 7 
nařízení (EU) č. 575/2013 nebo 
ii) podniků (včetně nefinančních subjektů), v 
nichž má instituce kvalifikovanou účast. 

 __________________________ 
40) Čl. 2 odst. 9 a čl. 10 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady č. 2013/34. 

32013L0036 čl. 91 odst. 5  5. Funkce člena ve vedoucím orgánu organizací, 
které nesledují převážně obchodní cíle, se pro 
účely odstavce 3 nezohledňuje. 

§ 8 odst. 7 (8) (7) Působnost statutárního orgánu a 
správní rady nebo dozorčí rady vedoucího 
orgánu musí být uvedena ve stanovách.  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 8 odst. 8 (9) (8) Členem statutárního orgánu, členem 32013L0036 čl. 3 odst. 1 7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
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správní rady a členem dozorčí rady Členem 
vedoucího orgánu banky může být pouze 
fyzická osoba.  

bod 7 instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 8a odst. 2 (2) Odstavec 1 se použije obdobně i na 
členy statutárního orgánu vedoucího 
orgánu zahraniční banky, která má na 
území České republiky zřízenu pobočku 
podle § 5, a pro osoby ve vedení této 
pobočky. 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 8aa odst. 2 (2) K zajištění řádného a obezřetného 
výkonu činnosti banka zavede, udržuje 
a uplatňuje řídicí a kontrolní systém. 
Pobočka banky z jiného než členského 
státu se řídí požadavky na řídicí a 
kontrolní systém přiměřeně. 

32013L0036 čl. 109 odst. 1 1. Příslušné orgány vyžadují, aby instituce plnily 
povinnosti stanovené v oddíle II této kapitoly na 
individuálním základě, pokud příslušné orgány 
nevyužijí výjimku stanovenou v článku 7 nařízení 
(EU) č. 575/2013. 

§ 8b odst. 1 
písm. a) 

(1) Řídicí a kontrolní systém banky 
zahrnuje 
 

 a) strategické a operativní řízení, 
 

32013L0036 čl. 74 odst. 1 1. Instituce mají spolehlivé systémy správy a 
řízení, které zahrnují jasnou organizační strukturu 
s dobře vymezenými, transparentními a 
konzistentními odpovědnostmi, účinnými postupy 
pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, 
jimž je nebo může být instituce vystavena, 
přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
řádné správy a účetních postupů, a zásady a 
postupy odměňování, které odpovídají náležitému 
a účinnému řízení rizik a podporují je. 

  32013L0036 čl. 74 odst. 2 2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v 
odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, 
rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem 
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podnikání a s činností instituce. Zohlední se 
technická kritéria stanovená v článcích 76 až 95. 

§ 8b odst. 1 
písm. b) 

(1) Řídicí a kontrolní systém banky 
zahrnuje 

 
b) organizační uspořádání, včetně 
vnitřních předpisů, které jej upravují, s 
řádným, průhledným a uceleným 
vymezením činností, včetně činností 
orgánů banky a výborů, které zřídila, a s 
nimi spojených působností a 
rozhodovacích pravomocí; v rámci 
organizačního uspořádání se současně 
vymezí funkce, jejichž výkon je vzájemně 
neslučitelný, 

32013L0036 čl. 74 odst. 1 1. Instituce mají spolehlivé systémy správy a 
řízení, které zahrnují jasnou organizační strukturu 
s dobře vymezenými, transparentními a 
konzistentními odpovědnostmi, účinnými postupy 
pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, 
jimž je nebo může být instituce vystavena, 
přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
řádné správy a účetních postupů, a zásady a 
postupy odměňování, které odpovídají náležitému 
a účinnému řízení rizik a podporují je. 

  32013L0036 čl. 74 odst. 2 2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v 
odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, 
rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem 
podnikání a s činností instituce. Zohlední se 
technická kritéria stanovená v článcích 76 až 95. 

  32013L0036 čl. 88 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán 
stanovil zavedení systémů správy a řízení 
zajišťujících účinné a obezřetné řízení instituce, 
včetně oddělení neslučitelných funkcí v dané 
organizaci a předcházení střetu zájmů, dohlížel 
nad ním a nesl za něj odpovědnost. 
Uvedené systémy jsou v souladu s těmito 
zásadami: 
a) vedoucí orgán musí za instituci nést celkově 
odpovědnost, schvalovat provádění strategických 
cílů, strategie v oblasti rizika a interní správy a 
řízení instituce a provádět dohled v této oblasti; 
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b) vedoucí orgán musí zajistit integritu systémů 
účetnictví a finančního výkaznictví, včetně 
finanční a provozní kontroly a dodržování práva a 
příslušných norem; 
c) vedoucí orgán musí dohlížet nad postupy 
zveřejňování informací a komunikacemi; 
d) vedoucí orgán musí nést odpovědnost za 
provádění účinného dohledu nad vrcholným 
vedením; 
e) předseda vedoucího orgánu v rámci své 
kontrolní funkce nad institucí, nesmí současně 
vykonávat funkci výkonného ředitele v téže 
instituci, ledaže k tomu má oprávnění vydané 
institucí a povolení příslušných orgánů. 
Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán sledoval 
a pravidelně hodnotil účinnost systému správy a 
řízení dané instituce a učinil příslušné kroky k 
řešení nedostatků. 

§ 8b odst. 1 
písm. c) 

(1) Řídicí a kontrolní systém banky 
zahrnuje 

  
c) systém řízení rizik, který vždy zahrnuje  
1. přistupování banky k rizikům, kterým 
je nebo může být vystavena, včetně rizik 
vyplývajících z vnitřního anebo vnějšího 
prostředí a rizika likvidity a 
2. rozpoznávání, vyhodnocování, měření, 
sledování, ohlašování a omezování rizik 
včetně přijímání opatření vedoucích 
k omezení výskytu anebo dopadů výskytu 
rizik,   

32013L0036 čl. 74 odst. 1 1. Instituce mají spolehlivé systémy správy a 
řízení, které zahrnují jasnou organizační strukturu 
s dobře vymezenými, transparentními a 
konzistentními odpovědnostmi, účinnými postupy 
pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, 
jimž je nebo může být instituce vystavena, 
přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
řádné správy a účetních postupů, a zásady a 
postupy odměňování, které odpovídají náležitému 
a účinnému řízení rizik a podporují je. 

  32013L0036 čl. 74 odst. 2 2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v 
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odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, 
rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem 
podnikání a s činností instituce. Zohlední se 
technická kritéria stanovená v článcích 76 až 95. 

§ 8b odst. 1 
písm. d) 

(1) Řídicí a kontrolní systém banky 
zahrnuje 
 
d) systém vnitřní kontroly, který vždy 
zahrnuje  
1. kontrolu podřízených pracovníků 
nadřízenými pracovníky, 
2. průběžnou kontrolu dodržování 
právních povinností banky a  
3. vnitřní audit zajišťující nezávislou a 
objektivní vnitřní kontrolu výkonu 
činnosti banky a předkládání jasných 
doporučení k zajištění nápravy takto 
zjištěných nedostatků příslušné úrovni 
řízení, 

32013L0036 čl. 74 odst. 1 1. Instituce mají spolehlivé systémy správy a 
řízení, které zahrnují jasnou organizační strukturu 
s dobře vymezenými, transparentními a 
konzistentními odpovědnostmi, účinnými postupy 
pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, 
jimž je nebo může být instituce vystavena, 
přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
řádné správy a účetních postupů, a zásady a 
postupy odměňování, které odpovídají náležitému 
a účinnému řízení rizik a podporují je. 

  32013L0036 čl. 74 odst. 2 2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v 
odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, 
rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem 
podnikání a s činností instituce. Zohlední se 
technická kritéria stanovená v článcích 76 až 95. 

§ 8b odst. 1 
písm. e) 

(1) Řídicí a kontrolní systém banky 
zahrnuje 
e) řádné administrativní a účetní postupy, 

32013L0036 čl. 74 odst. 1 1. Instituce mají spolehlivé systémy správy a 
řízení, které zahrnují jasnou organizační strukturu 
s dobře vymezenými, transparentními a 
konzistentními odpovědnostmi, účinnými postupy 
pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, 
jimž je nebo může být instituce vystavena, 
přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
řádné správy a účetních postupů, a zásady a 
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postupy odměňování, které odpovídají náležitému 
a účinnému řízení rizik a podporují je. 

  32013L0036 čl. 74 odst. 2 2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v 
odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, 
rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem 
podnikání a s činností instituce. Zohlední se 
technická kritéria stanovená v článcích 76 až 95. 

§ 8b odst. 1 
písm. h) 

(1) Řídicí a kontrolní systém banky 
zahrnuje 
 
h) řízení střetů zájmů při výkonu činnosti 

včetně jejich zjišťování a zamezování,  

32013L0036 čl. 88 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán 
stanovil zavedení systémů správy a řízení 
zajišťujících účinné a obezřetné řízení instituce, 
včetně oddělení neslučitelných funkcí v dané 
organizaci a předcházení střetu zájmů, dohlížel 
nad ním a nesl za něj odpovědnost. 
Uvedené systémy jsou v souladu s těmito 
zásadami: 
a) vedoucí orgán musí za instituci nést celkově 
odpovědnost, schvalovat provádění strategických 
cílů, strategie v oblasti rizika a interní správy a 
řízení instituce a provádět dohled v této oblasti; 
b) vedoucí orgán musí zajistit integritu systémů 
účetnictví a finančního výkaznictví, včetně 
finanční a provozní kontroly a dodržování práva a 
příslušných norem; 
c) vedoucí orgán musí dohlížet nad postupy 
zveřejňování informací a komunikacemi; 
d) vedoucí orgán musí nést odpovědnost za 
provádění účinného dohledu nad vrcholným 
vedením; 
e) předseda vedoucího orgánu v rámci své 
kontrolní funkce nad institucí, nesmí současně 
vykonávat funkci výkonného ředitele v téže 
instituci, ledaže k tomu má oprávnění vydané 
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institucí a povolení příslušných orgánů. 
Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán sledoval 
a pravidelně hodnotil účinnost systému správy a 
řízení dané instituce a učinil příslušné kroky k 
řešení nedostatků. 

§ 8b odst. 1 
písm. m) 

(1) Řídicí a kontrolní systém banky 
zahrnuje 
 
m) zajišťování toho, aby osoby, pomocí 

kterých vykonává banka činnost, 
včetně členů vedoucího orgánu, byly 
plně svéprávné, důvěryhodné a měly 
nezbytné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti a 

 

32013L0036 čl. 91 odst. 1 1. Členové vedoucího orgánu musí vždy mít 
dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti k výkonu svých 
povinností. Celkové složení vedoucího orgánu 
odpovídajícím způsobem odráží širokou škálu 
zkušeností. Členové vedoucího orgánu musí 
splňovat zejména požadavky stanovené v 
odstavcích 2 až 8. 

§ 8b odst. 1 
písm. n) 

(1) Řídicí a kontrolní systém banky 
zahrnuje 
 
n) systém odměňování osob, jejichž 

činnosti v rámci výkonu jejich 
zaměstnání, povolání nebo funkce mají 
významný vliv na jí podstupovaná 
rizika a jejich míru, včetně zásad pro 
určení a podmínky výplaty pevné a 
pohyblivé složky odměn, postupů pro 
přijímání rozhodnutí o odměňování a 
způsobu posuzování výkonnosti tak, 
aby systém odměňování přispíval k 
řádnému a účinnému řízení rizik a byl 
s ním v souladu. 

 

32013L0036 čl. 92 1. Příslušné orgány zajistí uplatnění odstavce 2 
tohoto článku a článků 93, 94 a 95 u institucí na 
úrovni skupiny, mateřské společnosti a dceřiných 
společností, včetně těch, které byly vytvořeny v 
offshore finančních centrech. 
2. Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření a 
uplatňování zásad celkového odměňování 
zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní výhody pro 
kategorie zaměstnanců, včetně vrcholného vedení, 
zaměstnanců odpovědných za činnosti spojené s 
podstupováním rizik a zaměstnanců v kontrolních 
funkcích, pro všechny zaměstnance, kterým je 
vyplácena celková odměna, díky níž se dostávají 
do stejné příjmové skupiny jako vrcholné vedení, 
a zaměstnance odpovědné za činnosti spojené s 
podstupováním rizik, jejichž činnosti mají 
podstatný vliv na jejich rizikový profil, dodržovaly 
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instituce následující zásady způsobem a v rozsahu, 
který odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 
a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností: 
a) zásady odměňování jsou v souladu s řádným a 
účinným řízením rizik a takové řízení rizik 
podporují a nepovzbuzují k podstupování rizik 
překračujícímu úroveň rizika tolerovaného 
institucí; 
b) zásady odměňování jsou v souladu se strategií 
podnikání, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy 
instituce a zahrnují opatření na předcházení střetu 
zájmů; 
c) vedoucí orgán instituce v rámci své kontrolní 
funkce přijímá a pravidelně přezkoumává obecné 
zásady odměňování a odpovídá za dozor nad jejich 
uplatňováním; 
d) uplatňování zásad odměňování je nejméně 
jednou ročně podrobeno centrální a nezávislé 
interní kontrole s cílem ujistit se, zda jsou 
dodržovány zásady a postupy odměňování přijaté 
vedoucím orgánem v rámci jeho kontrolní funkce; 
e) zaměstnanci v kontrolních funkcích jsou 
nezávislí na obchodních útvarech, nad nimiž 
vykonávají dohled, mají odpovídající pravomoc a 
jsou odměňováni podle míry plnění cílů spojených 
s jejich funkcemi, nezávisle na výsledcích oblastí 
činnosti, které kontrolují; 
f) na odměňování členů vrcholného vedení 
odpovědných za řízení rizik a dodržování předpisů 
dohlíží přímo výbor pro odměňování uvedený v 
článku 95, a pokud takový výbor není zřízen, 
vedoucí orgán v rámci své kontrolní funkce.CS L 
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176/386 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2013 
g) zásady odměňování při zohlednění 
vnitrostátních kritérií pro stanovování mezd, jasně 
rozlišují mezi kritérii pro stanovení: 
i) základní pevné části odměny, která by měla 
především odrážet příslušné odborné zkušenosti a 
organizační odpovědnost, jak jsou stanoveny v 
popisu pracovní náplně zaměstnance v rámci 
podmínek pracovního poměru, a 
ii) pohyblivé složky odměny, která by měla 
odrážet udržitelný výkon přizpůsobený riziku, 
jakož i výkon nad rámec toho, co je požadováno 
ke splnění popisu pracovní náplně zaměstnance v 
rámci podmínek pracovního poměru. 

  32013L0036 čl. 93 V případě institucí, které těží ze státních zásahů, 
se kromě zásad stanovených v čl. 92 odst. 2 
použijí tyto zásady: 
a) pohyblivá složka odměny je přísně omezena na 
procentní podíl čistých výnosů, pokud je tato 
odměna neslučitelná s udržováním řádného 
kapitálu a včasného ukončení státní podpory; 
b) příslušné orgány požadují, aby instituce 
restrukturalizovaly odměňování způsobem, který 
je v souladu s řádným řízením rizik a 
dlouhodobým růstem, mimo jiné včetně toho, aby 
případně stanovily omezení pro odměňování 
členů vedoucího orgánu instituce; 
c) členům vedoucího orgánu instituce se žádná 
pohyblivá složka odměny nevyplácí, pokud to 
není odůvodněné. 

  32013L0036 čl. 94 odst. 1 1. Kromě zásad uvedených v čl. 92 odst. 2 a za 
podmínek shodných s podmínkami uvedenými ve 
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zmíněném článku se na pohyblivé složky odměny 
použijí tyto zásady: 
a) je-li odměna vázána na výsledky, je celková 
částka odměny založena na kombinaci posouzení 
výsledků daného jednotlivce a obchodního útvaru 
a posouzení celkových výsledků instituce, 
přičemž při posuzování výsledků daného 
jednotlivce se přihlíží ke kritériím finančního i 
nefinančního charakteru; 
b) posuzování výsledků je zasazeno do víceletého 
rámce, aby se zajistilo, že proces posouzení bude 
založen na dlouhodobějších výsledcích a že 
skutečně vyplacené výkonnostní složky odměny 
budou rozloženy do období, v němž je zohledněn 
příslušný hospodářský cyklus úvěrové instituce a 
její obchodní rizika; 
c) celková výše pohyblivé složky odměny 
neomezuje schopnost instituce posilovat svůj 
kapitál; 
d) smluvně zaručená pohyblivá složka odměny 
neodpovídá řádnému řízení rizik ani zásadě 
odměny za výkon, a tudíž není zařazena do 
budoucích plánů odměňování; 
e) smluvně zaručená pohyblivá složka odměny je 
poskytována výjimečně a pouze v souvislosti s 
náborem nových zaměstnanců a za předpokladu, 
že instituce má zdravou a silnou kapitálovou 
základnu, a je omezena na první rok zaměstnání; 
f) pevná a pohyblivá složka celkové odměny jsou 
přiměřeně vyváženy a pevná složka tvoří 
dostatečně velkou část celkové odměny, aby 
umožňovala provádění plně flexibilního systému 
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vyplácení pohyblivé složky odměny, včetně 
možnosti nevyplacení pohyblivé složky odměny; 
g) instituce stanoví vhodný poměr mezi pevnou a 
pohyblivou složkou celkové odměny, přičemž 
platí tyto zásady: 
i) proměnlivá složka nepřesahuje 100 % pevné 
složky celkové odměny každého jednotlivce. 
Členské státy mohou stanovit maximální 
procentní podíl na nižší úrovni. 
ii) Členské státy mohou akcionářům nebo 
vlastníkům či společníkům instituce umožnit 
schválení vyšší maximální úrovně poměru mezi 
pevnou a pohyblivou složkou odměny za 
předpokladu, že celková úroveň proměnlivé 
složky nepřesáhne 200 % pevné složky celkové 
odměny každého jednotlivce. Členské státy 
mohou stanovit maximální procentní podíl na 
nižší úrovni. 
Vyšší poměr podle prvního pododstavce tohoto 
bodu se vždy schvaluje tímto postupem: 
— akcionáři či vlastníci nebo společníci instituce 
jednají na základě podrobného doporučení 
vypracovaného institucí, obsahujícího důvody pro 
požadované schválení a jeho rozsah, včetně 
uvedení počtu zaměstnanců, na než se bude 
vztahovat, jejich funkce, a očekávaný dopad na 
požadavek udržovat řádný kapitálový základ, 
— akcionáři či vlastníci nebo společníci instituce 
jednají alespoň 66 % většinou za předpokladu, že 
je zastoupeno minimálně 50 % akcií nebo 
rovnocenných vlastnických podílů, nebo v 
případě nesplnění této podmínky, jednají 75 % 
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většinou zastoupených vlastnických podílů, 
— instituce uvědomí všechny akcionáře či 
vlastníky nebo společníky instituce o tom, že se 
bude žádat o souhlas podle prvního pododstavce 
tohoto bodu, a předem stanoví přiměřenou lhůtu. 
— instituce neprodleně uvědomí příslušný orgán 
o doporučení, které vydala svým akcionářům 
nebo vlastníkům či společníkům, i o 
navrhovaném vyšším maximálním poměru a 
příslušných důvodech a musí být schopna 
příslušnému orgánu prokázat, že navrhovaný 
vyšší poměr není v rozporu s povinnostmi 
instituce podle této směrnice a nařízení (EU) č. 
575/2013, s ohledem zejména na kapitálové 
požadavky instituce, 
— instituce neprodleně uvědomí příslušný orgán 
o rozhodnutích přijatých jejími akcionáři nebo 
společníky, a to včetně veškerých vyšších 
maximálních poměrů podle prvního pododstavce 
tohoto bodu, které byly schváleny, a příslušné 
orgány využijí obdržené informace ke srovnání 
postupů institucí v tomto ohledu. Příslušné orgány 
poskytují tyto informace orgánu EBA, který je 
zveřejní na souhrnném základě pro domovský 
členský stát za použití jednotného formátu. EBA 
může vypracovat pokyny usnadňující provádění 
této odrážky a zajistit soulad shromážděných 
informací. 
— zaměstnanci, jichž se uvedená vyšší maximální 
úroveň pohyblivé složky odměny uvedené v 
tomto bodu přímo týká, nesmějí případně přímo 
ani nepřímo uplatňovat jakákoli hlasovací práva, 
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která mohou mít coby akcionáři, vlastníci nebo 
společníci instituce; 
iii) Členské státy mohou institucím umožnit 
uplatnění diskontní sazby uvedené v druhém 
pododstavci tohoto bodu na maximálně 25 % 
celkové pohyblivé složky odměny za 
předpokladu, že je vyplacena prostřednictvím 
nástrojů, jež jsou odloženy na dobu nejméně pěti 
let. Členské státy mohou stanovit maximální 
procentní podíl na nižší úrovni. 
EBA připraví a do 31. března 2014 zveřejní 
pokyny k použitelné pomyslné diskontní sazbě, 
přičemž zohlední veškeré příslušné faktory včetně 
míry inflace a rizika, jehož součástí je délka 
odkladu. V pokynech EBA k diskontní sazbě se 
zejména vezme v úvahu způsob, jak motivovat k 
využívání nástrojů odložených na dobu nejméně 
pěti let; 
h) platby spojené s předčasným ukončením 
smlouvy odrážejí výsledky dosažené v průběhu 
doby a jsou koncipovány tak, aby nebyly 
odměnou za selhání či porušení povinností; 
i) odměna, která souvisí s náhradou nebo 
vyplacením ze smlouvy v předchozím zaměstnání 
musí zajistit soulad s dlouhodobými zájmy 
instituce, včetně retence, odkladu, výkonu a 
ustanovení o zpětném získání; 
j) měření výsledků používané jako základ pro 
výpočet pohyblivých složek odměny nebo 
celkových pohyblivých složek odměny zahrnuje 
úpravu o všechny druhy současných a budoucích 
rizik a zohledňuje náklady kapitálu a potřebnou 
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likviditu; 
k) stanovení pohyblivých složek odměny v rámci 
instituce také zohlední všechny druhy stávajících 
a budoucích rizik; 
l) významná část, avšak v každém případě 
alespoň 50 % každé pohyblivé složky odměny se 
skládá z vyváženého poměru mezi: 
i) akciemi nebo rovnocennými vlastnickými 
podíly v závislosti na právní struktuře dotyčné 
instituce nebo nástroji spojenými s akciemi či 
rovnocennými nepeněžními nástroji v případě 
nekotované instituce, a 
ii) je-li to možné jinými nástroji ve smyslu článku 
52 nebo článku 63 nařízení (EU) č. 575/2013 
nebo jinými nástroji, které lze plně přeměnit na 
nástroje kmenového kapitálu tier 1 nebo odepsat, 
tak aby v každém případě odpovídajícím 
způsobem odrážely dlouhodobou úvěrovou 
kvalitu instituce a byly odpovídajícím způsobem 
využity pro účely pohyblivé složky odměny. 
Nástroje uvedené v tomto bodě podléhají vhodné 
politice zadržování, jejímž účelem je přizpůsobit 
pobídky dlouhodobějším zájmům instituce. 
Členské státy nebo jejich příslušné orgány mohou 
omezit druhy a rysy těchto nástrojů či případně 
některé nástroje zakázat. Tento bod se uplatní jak 
na tu část pohyblivé složky odměny, jež byla v 
souladu s písmenem m) odložena, tak na tu část 
pohyblivé složky odměny, která odložena nebyla; 
m) výplata podstatné části, avšak v každém 
případě alespoň 40 % pohyblivé složky odměny, 
se odkládá na dobu, která není kratší než tři až pět 
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let a která náležitým způsobem odpovídá povaze 
činnosti, rizikům s ním spojeným a činnostem 
vykonávaným dotyčným zaměstnancem. 
Odměna, která má být vyplacena v souladu s 
podmínkami odkladu splatnosti, se nepřiznává 
rychleji, než by tomu bylo na poměrném základě. 
V případě pohyblivé složky odměny představující 
zvlášť vysokou částku se odkládá výplata alespoň 
60 % této částky. Délka této doby odkladu 
odpovídá hospodářskému cyklu, povaze činnosti, 
rizikům s ní spojeným a činnostem vykonávaným 
dotyčným zaměstnancem; 
n) pohyblivá složka odměny, včetně části s 
odloženou splatností, se vyplácí či převádí pouze 
v případě, že je tento krok udržitelný na základě 
finanční situace instituce jako celku a 
odůvodněný výsledky instituce, obchodního 
útvaru a dotyčného jednotlivce. 
Aniž jsou dotčeny obecné zásady vnitrostátního 
smluvního a pracovního práva, celková pohyblivá 
složka odměny je obvykle podstatně snížena, 
pokud jsou finanční výsledky instituce slabé či 
záporné, což se uplatní jak na stávající odměny, 
tak i na snižování již dříve vydělaných částek, a 
to i prostřednictvím systému malusů či zpětného 
vymáhání částek; 
Až 100 % celkové pohyblivé složky odměny 
podléhá systému malusů či zpětného vymáhání 
částek. Konkrétní kritéria pro použití systému 
malusů či zpětného vymáhání částek stanoví 
instituce. Tato kritéria se vztahují zejména na 
situace, kdy zaměstnanec: 
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i) se účastnil nebo nesl odpovědnost za jednání, 
které vedlo k významným ztrátám pro instituci; 
ii) nesplnil odpovídající normy způsobilosti a 
korektnosti. 
o) penzijní politika je v souladu se strategií 
podnikání, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy 
instituce. 
Pokud zaměstnanec instituci opustí před 
odchodem do důchodu, instituce zadrží zvláštní 
penzijní výhody po dobu pěti let v podobě 
nástrojů uvedených v písmeni l). Pokud některý 
zaměstnanec odejde do důchodu, zvláštní penzijní 
výhody by tomuto zaměstnanci měly být 
vyplaceny v podobě nástrojů uvedených v 
písmeni l) a měly by být zadržovány po dobu pěti 
let; 
p) zaměstnanci se musí zavázat, že nebudou 
používat osobní zajišťovací strategie či pojištění 
spojené s odměnou či odpovědností, jimiž by 
mohli ohrozit důsledky provázání s riziky, které 
bylo zakotveno v systémech jejich odměňování; 
q) pohyblivá složka odměny není vyplácena s 
využitím nástrojů či metod, jež umožňují 
nedodržet tuto směrnici nebo nařízení (EU) č. 
575/2013. 

  32013L0036 čl. 95 odst. 1 1. Příslušné orgány zajistí, aby instituce, které 
jsou významné, pokud jde o jejich velikost, 
vnitřní organizaci a povahu, rozsah a složitost 
jejich činnosti, zřídily výbor pro odměňování. 
Výbor pro odměňování je složen tak, aby mohl 
kompetentně a nezávisle posuzovat zásady a 
postupy odměňování a pobídky vytvořené pro 
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řízení rizik, kapitálu a likvidity. 
§ 8ba odst. 2 (2) Pověřením jiné osoby výkonem určité 

činnosti zůstává nedotčena odpovědnost 
banky za porušení povinností vykonávat 
činnost řádně a obezřetně a poskytovat 
služby s odbornou péčí a dalších právních 
povinností ve vztahu ke třetím osobám. 
Osobu, kterou banka pověřila výkonem 
určité činnosti, je Česká národní banka 
oprávněna kontrolovat v rozsahu, ve 
kterém byla tato osoba pověřena 
výkonem dané činnosti, a kontrolovaná 
osoba je povinna poskytnout součinnost. 

32013L0036 čl. 65 odst. 3 
písm. a) bod 6 

3. Příslušné orgány mají veškeré pravomoci pro 
shromažďování informací a pro šetření, které jsou 
pro výkon jejich úkolů nezbytné. Aniž jsou 
dotčena jiná příslušná ustanovení stanovená v této 
směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013, mezi tyto 
pravomoci patří: 
a) pravomoc požadovat poskytnutí všech 
informací nutných k provádění úkolů příslušných 
orgánů, včetně informací, které mají být 
předávány v pravidelných intervalech a ve 
specifikovaných formátech pro účely dohledu a 
související statistické účely, a to od těchto 
fyzických nebo právnických osob: 
 
vi) třetí strany, na které subjekty uvedené v 
bodech i) až iv) převedly provozní funkce nebo 
činnosti v rámci outsourcingu; 

§ 8bb odst. 1 (1) Personální zdroje banky musí být 
přiměřené povaze, rozsahu a složitosti 
jejích činností. 
 
 

32013L0036 čl. 74 odst. 2 2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v 
odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, 
rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem 
podnikání a s činností instituce. Zohlední se 
technická kritéria stanovená v článcích 76 až 95. 

§ 8d písm. h) h) používá informace týkající se politiky 
rozmanitosti v souladu s čl. 435 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 ke srovnání politiky podporující 
rozmanitost výběru členů statutárního 
orgánu, členů správní rady a členů dozorčí 
rady členů vedoucího orgánu banky.  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 9 odst. 1 
písm. b) 

 pravomoc a odpovědnost členů statutárního 
orgánu, členů správní rady a členů dozorčí 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
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rady členů vedoucího orgánu banky;  právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 16 odst. 2 
písm. b) 

 o návrzích personálních změn ve statutárním 
orgánu, správní radě a dozorčí radě 
vedoucím orgánu, včetně předložení 
podkladů nezbytných pro posouzení jejich 
odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a 
zkušenosti,  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 17a odst. 6  (6) Do výpočtu podílu na hlasovacích 
právech plynoucích z účasti na bance 
kvalifikované účasti na bance se 
nezapočítají podíly na základním kapitálu 
nebo hlasovací práva z účastnických cenných 
papírů, která se vztahují k cenným papírům, 
která má banka nebo osoba, která má 
oprávnění jiného členského státu působit jako 
banka, instituce ve své moci v přímé 
souvislosti s upisováním nebo umisťováním 
cenných papírů4b), pokud hlasovací práva 
nevykonává ani jiným způsobem nezasahuje 
do řízení emitenta těchto cenných papírů a 
jestliže tyto cenné papíry zcizí do 1 roku ode 
dne jejich nabytí.  

 

32013L0036 čl. 27  Při zjišťování, zda jsou splněna kritéria pro 
kvalifikovanou účast uvedená v článcích 22, 25 a 
26, se zohledňují hlasovací práva uvedená v 
článcích 9, 10 a 11 směrnice 2004/109/ES a 
podmínky týkající se jejich sčítání stanovené v čl. 
12 odst. 4 a 5 uvedené směrnice. 
 
Při zjišťování, zda jsou splněna kritéria pro 
kvalifikovanou účast uvedená v článku 26, 
nezohledňují členské státy hlasovací práva ani 
podíly, které instituce případně drží v důsledku 
upsání finančních nástrojů nebo umístění 
finančních nástrojů na základě pevného závazku 
převzetí, zahrnutého v příloze I oddílu A bodě 6 
směrnice 2004/39/ES, pokud tato práva nejsou 
vykonávána ani jinak využívána k zasahování do 
řízení emitenta a pokud jsou zcizena do jednoho 
roku od nabytí. 

§ 19 odst. 1 
písm. d) 

 osoby blízké členům statutárního orgánu 
banky, členům správní rady a členům 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
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dozorčí rady vedoucího orgánu banky, 
členům výboru pro audit, rizika, 
odměňování a jmenování a osobám 
ovládajícím banku;  

právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 20 odst. 3 (3) Osoba nebo osoby jednající ve shodě 
musejí předem oznámit svůj záměr a mít 
souhlas České národní banky  
 
a) k nabytí kvalifikované účasti na bance,  
b) ke zvýšení kvalifikované účasti na bance 

tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % 
nebo 50 %, nebo  

c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími 
banku, a to i v případě, že tyto osoby 
hlasovací práva spojená s takto nabytou 
účastí na bance nevykonávají; 
nevykonáváním hlasovacích práv 
nedochází ke změně podílu na hlasovacích 
právech těchto ani jiných osob.  

 

32013L0036 čl. 22 odst. 1 1. Členské státy stanoví, že každá fyzická či 
právnická osoba nebo takové osoby jednající ve 
vzájemné shodě (dále jen „navrhovaný 
nabyvatel“), které přijaly rozhodnutí přímo nebo 
nepřímo nabýt kvalifikovanou účast v úvěrové 
instituci nebo přímo nebo nepřímo takovou účast 
zvýšit, což by vedlo k tomu, že by podíl na 
hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, 
který drží, dosáhl jedné z prahových hodnot 20 
%, 30 % nebo 50 % nebo ji překročil nebo že by 
se úvěrová instituce stala jejich dceřiným 
podnikem (dále jen „navrhované nabytí“), to musí 
písemně a v předstihu před tímto nabytím oznámit 
příslušným orgánům dané úvěrové instituce, ve 
které zamýšlejí nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou 
účast, a uvést výši své zamýšlené účasti a 
příslušné informace jak je upřesněno v souladu s 
čl. 23 odst. 4. Členské státy nemají povinnost 
uplatňovat prahovou hodnotu 30 %, pokud v 
souladu s čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 
2004/109/ES uplatňují prahovou hodnotu ve výši 
jedné třetiny. 
2. 

§ 20 odst. 4 (4) Česká národní banka nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne přijetí žádosti 
o souhlas podle odstavce 3 písemně žadateli 
potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na 

32013L0036 čl. 22 odst. 2 2. Příslušné orgány obratem a v každém případě 
do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení 
podle odstavce 1 nebo dalších informací podle 
odstavce 3 písemně potvrdí jejich přijetí 
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který připadá konec běhu lhůty pro 
posouzení žádosti stanovené v odstavci 6. 
Česká národní banka nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne přijetí úplné 
žádosti o souhlas podle odstavce 3 
písemně žadateli potvrdí její přijetí; 
pokud je žádost neúplná, bez zbytečného 
odkladu vyzve žadatele k odstranění 
nedostatků žádosti. Česká národní banka 
bez zbytečného odkladu po přijetí úplné 
žádosti uvědomí žadatele o dni, na který 
připadá konec běhu lhůty pro posouzení 
žádosti stanovené v odstavci 7. Žádost 
obsahuje údaje o osobě nebo osobách 
hodlajících nabýt nebo zvýšit 
kvalifikovanou účast na bance nebo banku 
ovládnout, údaje o bance, na které má být 
tato účast nabyta, zvýšena nebo která má 
být ovládnuta, údaj o celkové výši podílu, 
který žadatel na této bance nabytím nebo 
zvýšením kvalifikované účasti dosáhne 
nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, 
která podíl na žadatele převádí. K žádosti 
žadatel přiloží doklady nezbytné pro 
posouzení žádosti z hlediska splnění 
podmínek uvedených v odstavci 9. Žádost o 
udělení souhlasu lze podat pouze na 
předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel 
přiloží doklady osvědčující splnění 
podmínek uvedených v odstavci 9. Vzory 
tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví 
Česká národní banka vyhláškou.  

navrhovanému nabyvateli. 
Příslušné orgány ve lhůtě nejvýše 60 pracovních 
dnů počínaje dnem písemného potvrzení o přijetí 
oznámení a všech dokumentů, které mají být 
podle požadavku členského státu k oznámení 
přiloženy na základě seznamu uvedeného v čl. 23 
odst. 4 (dále jen „lhůta pro posouzení“), provedou 
posouzení stanovené v čl. 23 odst. 1 (dále jen 
„posouzení“). 
Příslušné orgány uvědomí navrhovaného 
nabyvatele při potvrzení přijetí o konci lhůty pro 
posouzení. 
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§ 20 odst. 6 (6) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li 
jinými vadami, Je-li to nezbytné pro 
posouzení žádosti, Česká národní banka 
nejpozději 50. den běhu lhůty stanovené v 
odstavci 7 písemně vyzve žadatele k 
odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k 
předložení dalších informací nezbytných 
pro posouzení žádosti, přičemž přijetí 
vyžádaných informací Česká národní banka 
žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v 
odstavci 4. Dnem odeslání této výzvy se 
běh lhůty stanovené v odstavci 7 přerušuje 
staví, a to nejdéle na dobu 20 pracovních 
dnů. Stavit běh této lhůty je možné pouze 
jednou. Běh lhůty stanovené v odstavci 7 
se přerušuje staví až na dobu 30 pracovních 
dnů, pokud žadatel  
  
a) má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve 
státě, který není členským státem, nebo  
b) nepodléhá dohledu orgánu členského státu 

Evropské unie vykonávajícího dohled nad 
bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, 
poskytovateli investičních služeb nebo 
obhospodařovateli zahraničních 
investičních fondů.  

32013L0036 čl. 22 odst. 3 3. Pokud je to nutné, mohou příslušné orgány 
během lhůty pro posouzení, a nejpozději v její 50. 
pracovní den, požádat o další informace nezbytné 
pro dokončení posouzení. Tato žádost je písemná 
a upřesňuje, které doplňující informace jsou třeba. 
Na dobu mezi dnem žádosti příslušných orgánů o 
informace a obdržením odpovědi na tuto žádost 
od navrhovaného nabyvatele se lhůta pro 
posouzení přeruší. Přerušení nepřesáhne 20 
pracovních dnů. Příslušné orgány mohou podle 
svého uvážení vznést jakoukoliv další žádost o 
doplnění nebo objasnění informací, to však nesmí 
vést k přerušení lhůty pro posouzení. 

  32013L0036 čl. 22 odst. 4 4. Příslušné orgány mohou přerušení uvedené v 
odst. 3 druhém pododstavci prodloužit až na 30 
pracovních dnů, jestliže se navrhovaný nabyvatel 
nachází nebo je-li regulován ve třetí zemi či je-li 
fyzickou nebo právnickou osobou, která 
nepodléhá dohledu podle této směrnice či směrnic 
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2009/65/ES, 2009/138/ES nebo 2004/39/ES. 
§ 20 odst. 7 (7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o 

žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů 
ode dne odeslání písemného potvrzení o 
přijetí úplné žádosti podle odstavce 3 
odstavce 4. Pokud Česká národní banka v 
této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že 
souhlas byl udělen. To neplatí v případě 
žádosti o souhlas podané podle odstavce 
12. Souvisí-li rozhodnutí o žádosti s 
přechodem činnosti na soukromého 
nabyvatele podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu, postupuje Česká národní 
banka tak, aby realizace přechodu této 
činnosti nebyla zpožděna a aby nebylo 
bráněno dosažení účelu řešení krize. 

32013L0036 čl. 22 odst. 2 2. Příslušné orgány obratem a v každém případě 
do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení 
podle odstavce 1 nebo dalších informací podle 
odstavce 3 písemně potvrdí jejich přijetí 
navrhovanému nabyvateli. 
Příslušné orgány ve lhůtě nejvýše 60 pracovních 
dnů počínaje dnem písemného potvrzení o přijetí 
oznámení a všech dokumentů, které mají být 
podle požadavku členského státu k oznámení 
přiloženy na základě seznamu uvedeného v čl. 23 
odst. 4 (dále jen „lhůta pro posouzení“), provedou 
posouzení stanovené v čl. 23 odst. 1 (dále jen 
„posouzení“). 
Příslušné orgány uvědomí navrhovaného 
nabyvatele při potvrzení přijetí o konci lhůty pro 
posouzení. 

§ 20 odst. 8 (8) Česká národní banka při posuzování 
žádosti zkoumá pouze splnění podmínek 
uvedených v odstavci 9 a nepřihlíží při tom k 
ekonomickým potřebám trhu. Česká národní 
banka žádosti nevyhoví, jestliže nejsou 
splněny podmínky uvedené v odstavci 9, 
nebo jestliže informace předložené 
žadatelem nejsou dostatečné pro posouzení 
žádosti. 

32013L0036 čl. 23 odst. 2 2. Příslušné orgány mohou vyjádřit nesouhlas s 
navrhovaným nabytím pouze tehdy, pokud je to 
na základě kritérií stanovených v odstavci 1 
důvodné nebo pokud informace předložené 
navrhovaným nabyvatelem nejsou úplné. 

§ 20 odst. 9  (9) Česká národní banka žádosti vyhoví, 
pokud z hlediska s ohledem na zajištění 
řádného a obezřetného vedení banky 
nejsou důvodné obavy z možného vlivu na 
výkon její činnosti banky a pokud jsou 
splněny tyto podmínky: 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
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a) osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou 
důvěryhodné,  
b) osoby, které jsou v souvislosti s nabytím 

kvalifikované účasti navrhovány za členy 
statutárního orgánu, členy správní rady, 
členy dozorčí rady a vedoucího orgánu 
a za osoby ve vrcholném vedení banky, 
které zastávají v bance výkonné řídicí 
funkce a jsou odpovědné vedení banky za 
její každodenní řízení, splňují bez 
zjevných pochybností podmínku 
důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a 
zkušeností,  

c) finanční zdraví žadatele a dostatečný 
objem, průhlednost původu a nezávadnost 
jeho finančních zdrojů žadatele ve vztahu 
k vykonávaným a plánovaným činnostem 
v bance,  

d) banka bude i nadále schopna plnit pravidla 
obezřetného podnikání na individuálním i 
konsolidovaném základě, 

e) struktura konsolidačního celku, do kterého 
má být banka zahrnuta, nebrání účinnému 
dohledu nad bankou, účinné výměně 
informací mezi Českou národní bankou a 
orgánem dohledu jiného členského státu, 
který vykonává dohled nad finančním 
trhem, nebo neznesnadňuje výkon 
působnosti jednotlivých orgánů dohledu 
nad tímto konsolidačním celkem a nad 
osobami zahrnutými do tohoto 

skutečně řídí činnost instituce; 
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konsolidačního celku, a  
f) v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo 

zvýšením kvalifikované účasti na bance 
nevznikají důvodné obavy, že by mohlo 
dojít k porušení zákona upravujícího 
opatření proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, nebo že 
už k takovému porušení došlo.  

  32013L0036 čl. 23 odst. 1 1. S ohledem na možný vliv navrhovaného 
nabyvatele na úvěrovou instituci posuzují 
příslušné orgány při posuzování oznámení 
uvedeného v čl. 22 odst. 1 a informací uvedených 
v čl. 22 odst. 3 za účelem zajištění řádného a 
obezřetného řízení úvěrové instituce, v níž je 
navrhováno nabytí, vhodnost navrhovaného 
nabyvatele a finanční rozumnost navrhovaného 
nabytí podle těchto kritérií: 
a) pověst navrhovaného nabyvatele; 
b) pověst, znalosti, dovednosti a zkušenosti, jak je 
stanoveno v čl. 91 odst. 1, všech členů vedoucího 
orgánu a všech členů vrcholného vedení, kteří 
budou v důsledku navrhovaného nabytí řídit 
činnosti úvěrové instituce; 
c) finanční zdraví navrhovaného nabyvatele, 
zejména ve vztahu k vykonávané a plánované 
činnosti v úvěrové instituci, v níž je navrhováno 
nabytí; 
d) skutečnost, zda bude úvěrová instituce schopna 
dodržet a nadále dodržovat obezřetnostní 
požadavky na základě této směrnice, nařízení 
(EU) č. 575/2013, a případně jiného práva Unie, 
zejména směrnic 2002/87/ES a 2009/110/ES, 
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včetně skutečnosti, zda má skupina, jejíž součástí 
se úvěrová instituce stane, strukturu umožňující 
výkon účinného dohledu, účinnou výměnu 
informací mezi příslušnými orgány a vymezení 
působnosti mezi příslušnými orgány; 
e) skutečnost, zda existuje důvodné podezření, že 
ve spojení s navrhovaným nabytím dochází nebo 
došlo k praní peněz nebo k financování terorismu 
nebo k pokusům o ně ve smyslu článku 1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení 
zneužití finančního systému k praní peněz a 
financování terorismu ( 1 ) nebo že by 
navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko takového 
jednání. 

§ 25c odst. 4 
písm. d) 

 řídicí a kontrolní systém banky, podnikovou 
kulturu a způsobilost členů statutárního 
orgánu, členů správní rady a členů dozorčí 
rady vedoucího orgánu banky vykonávat 
své povinnosti; při přezkumu a 
vyhodnocování může Česká národní banka 
požadovat po bance program jednání 
statutárního orgánu, správní rady a dozorčí 
rady a jejich vedoucího orgánu a jeho 
výborů včetně souvisejících podkladových 
dokumentů a výsledků vnitřního a vnějšího 
hodnocení činnosti statutárního orgánu, 
správní rady a dozorčí rady vedoucího 
orgánu.  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 26 odst. 6 
písm. a) bod 1 

a) uložit, aby tato osoba  
 vyměnila člena statutárního orgánu, člena 
správní rady nebo člena dozorčí rady 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
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vedoucího orgánu, osobu ve vedení 
pobočky zahraniční banky nebo jinou 
odpovědnou fyzickou osobu,  

stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 26 odst. 7 
písm. b) 

 dočasně zakázat členu statutárního orgánu, 
správní rady nebo dozorčí rady vedoucího 
orgánu banky nebo jiné odpovědné fyzické 
osobě výkon funkce v bance nebo výkon 
funkce v jiné bance nebo zahraniční bance,  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 26b odst. 1 (1) V případě, že člen statutárního orgánu, 
správní rady nebo dozorčí rady vedoucího 
orgánu zjistí, že banka je nebo se stane 
platebně neschopnou nebo že bance vznikly 
nebo pravděpodobně vzniknou ztráty, které 
způsobily nebo mohou způsobit pokles 
celkového kapitálového poměru banky na 
individuálním základě pod minimální 
úroveň celkového kapitálového poměru 
podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, informuje o tom neprodleně 
Českou národní banku. 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 26g odst. 5 (5) Finanční holdingová osoba a smíšená 
finanční holdingová osoba jsou povinny 
zajistit, aby jejich statutárním orgánem, 
členem jejich statutárního orgánu, členem 
správní rady nebo členem dozorčí rady 
členem jejich vedoucího orgánu byla osoba 
důvěryhodná, dostatečně odborně způsobilá a 
zkušená pro výkon své funkce a pro zajištění 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
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požadavků vyplývajících pro finanční 
holdingovou osobu a smíšenou finanční 
holdingovou osobu z tohoto zákona. 
Podrobnější požadavky stanoví Česká 
národní banka vyhláškou.  

§ 26g odst. 6 (6) Finanční holdingová osoba a smíšená 
finanční holdingová osoba předem 
informuje Českou národní banku o 
navrhovaných změnách osob ve vedení 
členů vedoucího orgánu a zároveň jí 
předloží podklady prokazující 
důvěryhodnost, odbornou způsobilost a 
zkušenost navrhovaných osob. Osoba, která 
se nově stane finanční holdingovou osobou 
nebo smíšenou finanční holdingovou 
osobou, je povinna splnit tuto povinnost 
ohledně osob v jejím vedení členů jejího 
vedoucího orgánu do 2 měsíců ode dne, 
kdy se stane finanční holdingovou osobou 
nebo smíšenou finanční holdingovou 
osobou, jinak se má za to, že osoby ve 
vedení členové vedoucího orgánu této 
finanční holdingové osoby nesplňují 
stanovené předpoklady. Dotčená fyzická 
osoba je povinna finanční holdingové osobě 
nebo smíšené finanční holdingové osobě 
poskytnout potřebné podklady a součinnost. 
Podklady prokazující důvěryhodnost a 
zkušenost osob ve vedení členů vedoucího 
orgánu finanční holdingové osoby nebo 
smíšené finanční holdingové osoby upraví 
Česká národní banka vyhláškou.  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
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§ 26g odst. 7 (7) Česká národní banka může požadovat po 
finanční holdingové osobě nebo smíšené 
finanční holdingové osobě výměnu osoby ve 
vedení člena vedoucího orgánu finanční 
holdingové osoby nebo smíšené finanční 
holdingové osoby, jestliže tato osoba není 
dostatečně zkušená nebo důvěryhodná. 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 36a odst. 3 (3) Člen statutárního orgánu, člen správní 
rady nebo člen dozorčí rady vedoucího 
orgánu banky nebo fyzická osoba jako 
osoba ve vedení banky z jiného než 
členského státu se dopustí přestupku tím, že 
v rozporu s § 8 odst. 4 písm. c) současně 
zastává funkce ve větším než povoleném 
rozsahu. 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 36a odst. 4 (4) Člen statutárního orgánu, člen správní 
rady nebo člen dozorčí rady vedoucího 
orgánu banky se dopustí přestupku tím, že 
neprodleně neinformuje Českou národní 
banku podle § 26b odst. 1. 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 36d odst. 1 
písm. a) 

(1) Finanční holdingová osoba, smíšená 
finanční holdingová osoba nebo smíšená 
holdingová osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že  
 
a) nezajistí, aby její statutární orgán, člen 
jejího statutárního orgánu, člen její správní 
rady nebo člen její dozorčí rady člen jejího 
vedoucího orgánu splňoval požadavky 
podle § 26g odst. 5, nebo 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
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§ 36e odst. 2 
písm. o) 

o) umožní osobě, která nesplňuje požadavky 
tohoto zákona na člena statutárního orgánu, 
správní rady nebo dozorčí rady vedoucího 
orgánu banky, stát se nebo zůstat členem 
tohoto orgánu.  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 41c odst. 2 
písm. f) 

(2) Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů 
f) obce, kraje, městské části hlavního města 

Prahy a obdobné zahraniční osoby, 
není-li dále stanoveno jinak, 

32014L0049 čl. 5 odst. 1 1. Ze systémů pojištění vkladů se vylučují 
jakékoli náhrady: 
a) vkladů jiných úvěrových institucí 
uskutečněných jejich vlastním jménem a na 
vlastní účet, s výhradou čl. 7 odst. 3 této 
směrnice; 
b) kapitálu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 118 
nařízení (EU) č. 575/2013; 
c) vkladů vyplývajících z operací, v souvislosti s 
nimiž byl vynesen odsuzující rozsudek za trestný 
čin praní peněz ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 
2005/60/ES; 
d) vkladů finančních institucí ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 26 nařízení (EU) č. 575/2013; 
e) vkladů investičních podniků ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES; 
f) vkladů, jejichž majitel nebyl nikdy zjištěn 
podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2005/60/ES, když se 
staly nedisponibilními;CS 12.6.2014 Úřední 
věstník Evropské unie L 173/159 
g) vkladů pojišťoven a zajišťoven uvedených v čl. 
13 bodech 1 až 6 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/138/ES ( 1 ); 
h) vkladů subjektů kolektivního investování; 
i) vkladů penzijních fondů; 
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j) vkladů veřejných orgánů; 
k) dluhových cenných papírů vydaných úvěrovou 
institucí a závazků vzniklých z vlastních 
akceptací a směnek. 

  32014L0049 čl. 5 odst. 2 
písm. b) 

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou 
členské státy zajistit, aby do výše limitu pojištění 
stanoveného v čl. 6 odst. 1 byly zahrnuty: 
b) vklady místních orgánů s ročním rozpočtem do 
výše 500 000 EUR. 

§ 41c odst. 6 
věta první 

(6) Pohledávky z vkladů obce nebo 
kraje jsou pojištěny, pokud obci nebo 
kraji náleží výnosy z daní nebo podíly 
na nich podle zákona upravujícího 
rozpočtové určení daní a obec 
nebo kraj doloží bance nebo pobočce 
banky z jiného než členského státu, že 
výše skutečných daňových příjmů dané 
obce nebo kraje za období uvedené v 
odstavci 8 nepřesáhla částku 
odpovídající 500 000 EUR. Částka pro 
účely určení výše daňových příjmů obce 
nebo kraje se přepočte na českou měnu 
podle kurzu vyhlášeného Českou 
národní bankou pro poslední den 
kalendářního roku, ke kterému se 
daňové příjmy vztahují. 

32014L0049 čl. 5 odst. 2 
písm. b) 

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou 
členské státy zajistit, aby do výše limitu pojištění 
stanoveného v čl. 6 odst. 1 byly zahrnuty: 
b) vklady místních orgánů s ročním rozpočtem do 
výše 500 000 EUR. 

 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
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32013L0036 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu 
k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi 
a investičními podniky o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES 
a 2006/49/ES. 

32014L0049 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech 
pojištění vkladů. 
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Rozdílová tabulka               VIIIb. 

 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 
Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých 
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České 
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení novely zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a 
úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 
§ 1a odst. 2 
písm. b) 

b) vedoucím orgánem orgán právnické 
osoby, jehož členové jsou do funkce voleni, 
jmenováni nebo jinak povoláni, který je 
oprávněn určovat strategii, cíle a celkové 
směřování této osoby nebo dohlížet 
rozhodovací procesy na úrovni vedení a 
tyto procesy sledovat, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 1a odst. 2 
písm. c) 

c) osobou ve vrcholném vedení fyzická 
osoba, která zajišťuje každodenní řízení 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 9 

9) „vrcholným vedením“ fyzické osoby, které 
mají v instituci výkonné funkce a jsou odpovědné 
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výkonu činností právnické osoby, a je při 
výkonu této funkce přímo podřízena 
vedoucímu orgánu této právnické osoby 
nebo jeho členovi, a to i v případě, že 
takovou funkci zastává člen vedoucího 
orgánu této právnické osoby. 

vedoucímu orgánu za každodenní řízení instituce; 

§ 2a odst. 4 
písm. b) 

(4) Pro udělení povolení musí být splněny 
tyto podmínky:  

 odborná způsobilost, důvěryhodnost a 
zkušenost členů představenstva, kontrolní 
komise vedoucího orgánu a úvěrové komise 
družstevní záložny a splnění dalších 
požadavků na orgány družstevní záložny a 
jejich členy podle § 7aa,  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 2a odst. 5 
písm. b) 

(5) Česká národní banka stanoví vyhláškou 
seznam listin a jejich náležitosti k prokázání 

 odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob 
zvolených do funkce členů představenstva, 
kontrolní komise vedoucího orgánu a 
úvěrové komise podle odstavce 4 písm. b), a  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 2b odst. 3 (3) Osoba nebo osoby jednající ve shodě 
musejí oznámit svůj záměr a mít souhlas 
České národní banky  
 
a) k nabytí kvalifikované účasti na družstevní 
záložně,  
b) ke zvýšení kvalifikované účasti na 

družstevní záložně tak, že dosáhne nebo 
překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo  

c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími 
družstevní záložnu, a to i v případě, že tyto 

32013L0036 čl. 22 odst. 1 1. Členské státy stanoví, že každá fyzická či 
právnická osoba nebo takové osoby jednající ve 
vzájemné shodě (dále jen „navrhovaný 
nabyvatel“), které přijaly rozhodnutí přímo nebo 
nepřímo nabýt kvalifikovanou účast v úvěrové 
instituci nebo přímo nebo nepřímo takovou účast 
zvýšit, což by vedlo k tomu, že by podíl na 
hlasovacích právech nebo na základním kapitálu, 
který drží, dosáhl jedné z prahových hodnot 20 
%, 30 % nebo 50 % nebo ji překročil nebo že by 
se úvěrová instituce stala jejich dceřiným 
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osoby hlasovací práva spojená s takto 
nabytou účastí na družstevní záložně 
nevykonávají; nevykonáváním hlasovacích 
práv nedochází ke změně podílu na 
hlasovacích právech těchto ani jiných osob.  

podnikem (dále jen „navrhované nabytí“), to musí 
písemně a v předstihu před tímto nabytím oznámit 
příslušným orgánům dané úvěrové instituce, ve 
které zamýšlejí nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou 
účast, a uvést výši své zamýšlené účasti a 
příslušné informace jak je upřesněno v souladu s 
čl. 23 odst. 4. Členské státy nemají povinnost 
uplatňovat prahovou hodnotu 30 %, pokud v 
souladu s čl. 9 odst. 3 písm. a) směrnice 
2004/109/ES uplatňují prahovou hodnotu ve výši 
jedné třetiny. 
2. 

§ 2b odst. 4 (4) Česká národní banka nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne přijetí žádosti 
o souhlas podle odstavce 3 písemně žadateli 
potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na 
který připadá konec běhu lhůty pro 
posouzení žádosti stanovené v odstavci 6. 
Česká národní banka nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne přijetí úplné 
žádosti o souhlas podle odstavce 3 písemně 
žadateli potvrdí její přijetí; pokud je 
žádost neúplná, bez zbytečného odkladu 
vyzve žadatele k odstranění nedostatků 
žádosti. Česká národní banka bez 
zbytečného odkladu po přijetí úplné 
žádosti uvědomí žadatele o dni, na který 
připadá konec běhu lhůty pro posouzení 
žádosti stanovené v odstavci 7. Žádost 
obsahuje údaje o osobě nebo osobách 
hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou 
účast na družstevní záložně nebo družstevní 

32013L0036 čl. 22 odst. 2 2. Příslušné orgány obratem a v každém případě 
do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení 
podle odstavce 1 nebo dalších informací podle 
odstavce 3 písemně potvrdí jejich přijetí 
navrhovanému nabyvateli. 
Příslušné orgány ve lhůtě nejvýše 60 pracovních 
dnů počínaje dnem písemného potvrzení o přijetí 
oznámení a všech dokumentů, které mají být 
podle požadavku členského státu k oznámení 
přiloženy na základě seznamu uvedeného v čl. 23 
odst. 4 (dále jen „lhůta pro posouzení“), provedou 
posouzení stanovené v čl. 23 odst. 1 (dále jen 
„posouzení“). 
Příslušné orgány uvědomí navrhovaného 
nabyvatele při potvrzení přijetí o konci lhůty pro 
posouzení. 
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záložnu ovládnout, údaje o družstevní 
záložně, na které má být tato účast nabyta, 
zvýšena nebo která má být ovládnuta, údaj o 
celkové výši podílu, který žadatel na této 
družstevní záložně nabytím nebo zvýšením 
kvalifikované účasti dosáhne nebo 
ovládnutím získá, a údaje o osobě, která 
podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel 
přiloží doklady nezbytné pro posouzení 
žádosti z hlediska splnění podmínek 
uvedených v odstavci 9. Žádost o udělení 
souhlasu lze podat pouze na předepsaném 
tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady 
osvědčující splnění podmínek uvedených v 
odstavci 9. Vzory tiskopisů a obsah jejich 
příloh stanoví Česká národní banka 
vyhláškou.  

§ 2b odst. 6 (6) Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li 
jinými vadami, Je-li to nezbytné pro 
posouzení žádosti, Česká národní banka 
nejpozději 50. den běhu lhůty stanovené v 
odstavci 7 písemně vyzve žadatele k 
odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k 
předložení dalších informací nezbytných pro 
posouzení žádosti, přičemž přijetí 
vyžádaných informací Česká národní banka 
žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v 
odstavci 4. Dnem odeslání této výzvy se běh 
lhůty stanovené v odstavci 7 přerušuje staví, 
a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. 
Stavit běh této lhůty je možné pouze 
jednou. Běh lhůty stanovené v odstavci 7 

32013L0036 čl. 22 odst. 3 3. Pokud je to nutné, mohou příslušné orgány 
během lhůty pro posouzení, a nejpozději v její 50. 
pracovní den, požádat o další informace nezbytné 
pro dokončení posouzení. Tato žádost je písemná 
a upřesňuje, které doplňující informace jsou třeba. 
Na dobu mezi dnem žádosti příslušných orgánů o 
informace a obdržením odpovědi na tuto žádost 
od navrhovaného nabyvatele se lhůta pro 
posouzení přeruší. Přerušení nepřesáhne 20 
pracovních dnů. Příslušné orgány mohou podle 
svého uvážení vznést jakoukoliv další žádost o 
doplnění nebo objasnění informací, to však nesmí 
vést k přerušení lhůty pro posouzení. 
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se přerušuje staví až na dobu 30 pracovních 
dnů, pokud žadatel  
 
a) má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve 

státě, který není členským státem, nebo  
b) nepodléhá dohledu orgánu členského státu 

Evropské unie vykonávajícího dohled nad 
bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, 
poskytovateli investičních služeb nebo 
obhospodařovateli zahraničních 
investičních fondů.  

  32013L0036 čl. 22 odst. 4 4. Příslušné orgány mohou přerušení uvedené v 
odst. 3 druhém pododstavci prodloužit až na 30 
pracovních dnů, jestliže se navrhovaný nabyvatel 
nachází nebo je-li regulován ve třetí zemi či je-li 
fyzickou nebo právnickou osobou, která 
nepodléhá dohledu podle této směrnice či směrnic 
2009/65/ES, 2009/138/ES nebo 2004/39/ES. 

§ 2b odst. 7 (7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o 
žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů ode 
dne odeslání písemného potvrzení o přijetí 
úplné žádosti podle odstavce 3 odstavce 4. 
Pokud Česká národní banka v této lhůtě 
rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl 
udělen. To neplatí v případě žádosti o 
souhlas podané podle odstavce 15. Souvisí-li 
rozhodnutí o žádosti s přechodem činnosti na 
soukromého nabyvatele podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize 
na finančním trhu, postupuje Česká národní 
banka tak, aby realizace přechodu této 
činnosti nebyla zpožděna a aby nebylo 

32013L0036 čl. 22 odst. 2 2. Příslušné orgány obratem a v každém případě 
do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení 
podle odstavce 1 nebo dalších informací podle 
odstavce 3 písemně potvrdí jejich přijetí 
navrhovanému nabyvateli. 
Příslušné orgány ve lhůtě nejvýše 60 pracovních 
dnů počínaje dnem písemného potvrzení o přijetí 
oznámení a všech dokumentů, které mají být 
podle požadavku členského státu k oznámení 
přiloženy na základě seznamu uvedeného v čl. 23 
odst. 4 (dále jen „lhůta pro posouzení“), provedou 
posouzení stanovené v čl. 23 odst. 1 (dále jen 
„posouzení“). 
Příslušné orgány uvědomí navrhovaného 
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bráněno dosažení účelu řešení krize. nabyvatele při potvrzení přijetí o konci lhůty pro 
posouzení. 

§ 2b odst. 8 (8) Česká národní banka při posuzování 
žádosti zkoumá pouze splnění podmínek 
uvedených v odstavci 9 a nepřihlíží přitom k 
ekonomickým potřebám trhu. Česká národní 
banka žádosti nevyhoví, jestliže nejsou 
splněny podmínky uvedené v odstavci 9, 
nebo jestliže informace předložené 
žadatelem nejsou dostatečné pro posouzení 
žádosti. 

32013L0036 čl. 23 odst. 2 2. Příslušné orgány mohou vyjádřit nesouhlas s 
navrhovaným nabytím pouze tehdy, pokud je to 
na základě kritérií stanovených v odstavci 1 
důvodné nebo pokud informace předložené 
navrhovaným nabyvatelem nejsou úplné. 

§ 2b odst. 9 (9) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud 
z hlediska s ohledem na zajištění řádného a 
obezřetného vedení družstevní záložny 
nejsou důvodné obavy z možného vlivu na 
výkon její činnosti družstevní záložny a 
pokud jsou splněny tyto podmínky:  
  
a) osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou 
důvěryhodné,  
b) osoby, které jsou v souvislosti s nabytím 

kvalifikované účasti navrhovány za členy 
představenstva, členy kontrolní komise 
vedoucího orgánu a členy úvěrové komise 
a osoby ve vrcholném vedení družstevní 
záložny, které zastávají v družstevní záložně 
výkonné funkce a jsou odpovědné vedení 
družstevní záložny za její každodenní řízení, 
splňují bez zjevných pochybností podmínku 
důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a 
zkušeností,  

c) finanční zdraví žadatele a dostatečný 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
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objem, průhlednost původu a nezávadnost 
jeho finančních zdrojů žadatele, ve vztahu k 
vykonávaným a plánovaným činnostem v 
družstevní záložně,  

d) družstevní záložna bude i nadále schopna 
plnit pravidla obezřetného podnikání na 
individuálním i konsolidovaném základě,  

e) struktura konsolidačního celku, do kterého 
má být družstevní záložna zahrnuta, nebrání 
účinnému dohledu nad družstevní záložnou, 
účinné výměně informací mezi Českou 
národní bankou a orgánem dohledu jiného 
členského státu, který vykonává dohled nad 
finančním trhem, nebo neznesnadňuje 
výkon působnosti jednotlivých orgánů 
dohledu nad tímto konsolidačním celkem a 
nad osobami zahrnutými do tohoto 
konsolidačního celku, a  

f) v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo 
zvýšením kvalifikované účasti na družstevní 
záložně nevznikají důvodné obavy, že by 
mohlo dojít k porušení zákona upravujícího 
opatření proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu, nebo že už 
k takovému porušení došlo.  

  32013L0036 čl. 23 odst. 1 1. S ohledem na možný vliv navrhovaného 
nabyvatele na úvěrovou instituci posuzují 
příslušné orgány při posuzování oznámení 
uvedeného v čl. 22 odst. 1 a informací uvedených 
v čl. 22 odst. 3 za účelem zajištění řádného a 
obezřetného řízení úvěrové instituce, v níž je 
navrhováno nabytí, vhodnost navrhovaného 
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nabyvatele a finanční rozumnost navrhovaného 
nabytí podle těchto kritérií: 
a) pověst navrhovaného nabyvatele; 
b) pověst, znalosti, dovednosti a zkušenosti, jak je 
stanoveno v čl. 91 odst. 1, všech členů vedoucího 
orgánu a všech členů vrcholného vedení, kteří 
budou v důsledku navrhovaného nabytí řídit 
činnosti úvěrové instituce; 
c) finanční zdraví navrhovaného nabyvatele, 
zejména ve vztahu k vykonávané a plánované 
činnosti v úvěrové instituci, v níž je navrhováno 
nabytí; 
d) skutečnost, zda bude úvěrová instituce schopna 
dodržet a nadále dodržovat obezřetnostní 
požadavky na základě této směrnice, nařízení 
(EU) č. 575/2013, a případně jiného práva Unie, 
zejména směrnic 2002/87/ES a 2009/110/ES, 
včetně skutečnosti, zda má skupina, jejíž součástí 
se úvěrová instituce stane, strukturu umožňující 
výkon účinného dohledu, účinnou výměnu 
informací mezi příslušnými orgány a vymezení 
působnosti mezi příslušnými orgány; 
e) skutečnost, zda existuje důvodné podezření, že 
ve spojení s navrhovaným nabytím dochází nebo 
došlo k praní peněz nebo k financování terorismu 
nebo k pokusům o ně ve smyslu článku 1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení 
zneužití finančního systému k praní peněz a 
financování terorismu ( 1 ) nebo že by 
navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko takového 
jednání. 
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§ 5 odst. 1 
písm. j) 

(1) Stanovy musí obsahovat  
 

 pravomoc a odpovědnost členů 
představenstva, kontrolní komise vedoucího 
orgánu a úvěrové komise,  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 6 odst. 1 (1) Kromě orgánů ustavovaných podle zákona 
upravujícího právní poměry obchodních 
společností a družstev ustavuje družstevní 
záložna úvěrovou komisi, která má nejméně 
tři členy. Člen úvěrové komise nesmí být 
členem představenstva, členem kontrolní 
komise vedoucího orgánu družstevní záložny 
ani osobou pověřenou výkonem vnitřního 
auditu.  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 7a odst. 2 (2) K zajištění řádného a obezřetného 
výkonu činnosti družstevní záložna zavede, 
udržuje a uplatňuje řídicí a kontrolní 
systém. 

32013L0036 čl. 109 odst. 1 1. Příslušné orgány vyžadují, aby instituce plnily 
povinnosti stanovené v oddíle II této kapitoly na 
individuálním základě, pokud příslušné orgány 
nevyužijí výjimku stanovenou v článku 7 nařízení 
(EU) č. 575/2013. 

§ 7a odst. 3 
písm. a) 

(3) Řídicí a kontrolní systém družstevní 
záložny zahrnuje 
 
a) strategické a operativní řízení, 
 

32013L0036 čl. 74 odst. 1 1. Instituce mají spolehlivé systémy správy a 
řízení, které zahrnují jasnou organizační strukturu 
s dobře vymezenými, transparentními a 
konzistentními odpovědnostmi, účinnými postupy 
pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, 
jimž je nebo může být instituce vystavena, 
přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
řádné správy a účetních postupů, a zásady a 
postupy odměňování, které odpovídají náležitému 
a účinnému řízení rizik a podporují je. 

  32013L0036 čl. 74 odst. 2 2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v 
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odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, 
rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem 
podnikání a s činností instituce. Zohlední se 
technická kritéria stanovená v článcích 76 až 95. 

§ 7a odst. 3 
písm. b) 

(3) Řídicí a kontrolní systém družstevní 
záložny zahrnuje 
b) organizační uspořádání, včetně 
vnitřních předpisů, které jej upravují, s 
řádným, průhledným a uceleným 
vymezením činností, včetně činností orgánů 
družstevní záložny a výborů, které zřídila, 
a s nimi spojených působností a 
rozhodovacích pravomocí; v rámci 
organizačního uspořádání se současně 
vymezí funkce, jejichž výkon je vzájemně 
neslučitelný, 

 

32013L0036 čl. 74 odst. 1 1. Instituce mají spolehlivé systémy správy a 
řízení, které zahrnují jasnou organizační strukturu 
s dobře vymezenými, transparentními a 
konzistentními odpovědnostmi, účinnými postupy 
pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, 
jimž je nebo může být instituce vystavena, 
přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
řádné správy a účetních postupů, a zásady a 
postupy odměňování, které odpovídají náležitému 
a účinnému řízení rizik a podporují je. 

  32013L0036 čl. 74 odst. 2 2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v 
odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, 
rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem 
podnikání a s činností instituce. Zohlední se 
technická kritéria stanovená v článcích 76 až 95. 

  32013L0036 čl. 88 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán 
stanovil zavedení systémů správy a řízení 
zajišťujících účinné a obezřetné řízení instituce, 
včetně oddělení neslučitelných funkcí v dané 
organizaci a předcházení střetu zájmů, dohlížel 
nad ním a nesl za něj odpovědnost. 
Uvedené systémy jsou v souladu s těmito 
zásadami: 
a) vedoucí orgán musí za instituci nést celkově 
odpovědnost, schvalovat provádění strategických 
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cílů, strategie v oblasti rizika a interní správy a 
řízení instituce a provádět dohled v této oblasti; 
b) vedoucí orgán musí zajistit integritu systémů 
účetnictví a finančního výkaznictví, včetně 
finanční a provozní kontroly a dodržování práva a 
příslušných norem; 
c) vedoucí orgán musí dohlížet nad postupy 
zveřejňování informací a komunikacemi; 
d) vedoucí orgán musí nést odpovědnost za 
provádění účinného dohledu nad vrcholným 
vedením; 
e) předseda vedoucího orgánu v rámci své 
kontrolní funkce nad institucí, nesmí současně 
vykonávat funkci výkonného ředitele v téže 
instituci, ledaže k tomu má oprávnění vydané 
institucí a povolení příslušných orgánů. 
Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán sledoval 
a pravidelně hodnotil účinnost systému správy a 
řízení dané instituce a učinil příslušné kroky k 
řešení nedostatků. 

§ 7a odst. 3 
písm. c) 

(3) Řídicí a kontrolní systém družstevní 
záložny zahrnuje 
c) systém řízení rizik, který vždy zahrnuje  

1. přistupování družstevní záložny k 
rizikům, kterým je nebo může být 
vystavena, včetně rizik vyplývajících z 
vnitřního anebo vnějšího prostředí a 
rizika likvidity a 

2. rozpoznávání, vyhodnocování, měření, 
sledování, ohlašování a omezování rizik 
včetně přijímání opatření vedoucích 
k omezení výskytu anebo dopadů 

32013L0036 čl. 74 odst. 1 1. Instituce mají spolehlivé systémy správy a 
řízení, které zahrnují jasnou organizační strukturu 
s dobře vymezenými, transparentními a 
konzistentními odpovědnostmi, účinnými postupy 
pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, 
jimž je nebo může být instituce vystavena, 
přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
řádné správy a účetních postupů, a zásady a 
postupy odměňování, které odpovídají náležitému 
a účinnému řízení rizik a podporují je. 
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výskytu rizik, 
  32013L0036 čl. 74 odst. 2 2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v 

odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, 
rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem 
podnikání a s činností instituce. Zohlední se 
technická kritéria stanovená v článcích 76 až 95. 

§ 7a odst. 3 
písm. d) 

(3) Řídicí a kontrolní systém družstevní 
záložny zahrnuje 
d) systém vnitřní kontroly, který vždy 
zahrnuje  
1. kontrolu podřízených pracovníků 
nadřízenými pracovníky, 
2. průběžnou kontrolu dodržování 
právních povinností družstevní záložny a  
3. vnitřní audit zajišťující nezávislou a 
objektivní vnitřní kontrolu výkonu činnosti 
družstevní záložny a předkládání jasných 
doporučení k zajištění nápravy takto 
zjištěných nedostatků příslušné úrovni 
řízení, 

32013L0036 čl. 74 odst. 1 1. Instituce mají spolehlivé systémy správy a 
řízení, které zahrnují jasnou organizační strukturu 
s dobře vymezenými, transparentními a 
konzistentními odpovědnostmi, účinnými postupy 
pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, 
jimž je nebo může být instituce vystavena, 
přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
řádné správy a účetních postupů, a zásady a 
postupy odměňování, které odpovídají náležitému 
a účinnému řízení rizik a podporují je. 

  32013L0036 čl. 74 odst. 2 2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v 
odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, 
rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem 
podnikání a s činností instituce. Zohlední se 
technická kritéria stanovená v článcích 76 až 95. 

§ 7a odst. 3 
písm. e) 

(3) Řídicí a kontrolní systém družstevní 
záložny zahrnuje 
e) řádné administrativní a účetní postupy, 

32013L0036 čl. 74 odst. 1 1. Instituce mají spolehlivé systémy správy a 
řízení, které zahrnují jasnou organizační strukturu 
s dobře vymezenými, transparentními a 
konzistentními odpovědnostmi, účinnými postupy 
pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, 
jimž je nebo může být instituce vystavena, 
přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
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řádné správy a účetních postupů, a zásady a 
postupy odměňování, které odpovídají náležitému 
a účinnému řízení rizik a podporují je. 

  32013L0036 čl. 74 odst. 2 2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v 
odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, 
rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem 
podnikání a s činností instituce. Zohlední se 
technická kritéria stanovená v článcích 76 až 95. 

§ 7a odst. 3 
písm. h) 

(3) Řídicí a kontrolní systém družstevní 
záložny zahrnuje 
h) řízení střetů zájmů při výkonu činnosti 
včetně jejich zjišťování a zamezování,  

32013L0036 čl. 88 odst. 1 1. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán 
stanovil zavedení systémů správy a řízení 
zajišťujících účinné a obezřetné řízení instituce, 
včetně oddělení neslučitelných funkcí v dané 
organizaci a předcházení střetu zájmů, dohlížel 
nad ním a nesl za něj odpovědnost. 
Uvedené systémy jsou v souladu s těmito 
zásadami: 
a) vedoucí orgán musí za instituci nést celkově 
odpovědnost, schvalovat provádění strategických 
cílů, strategie v oblasti rizika a interní správy a 
řízení instituce a provádět dohled v této oblasti; 
b) vedoucí orgán musí zajistit integritu systémů 
účetnictví a finančního výkaznictví, včetně 
finanční a provozní kontroly a dodržování práva a 
příslušných norem; 
c) vedoucí orgán musí dohlížet nad postupy 
zveřejňování informací a komunikacemi; 
d) vedoucí orgán musí nést odpovědnost za 
provádění účinného dohledu nad vrcholným 
vedením; 
e) předseda vedoucího orgánu v rámci své 
kontrolní funkce nad institucí, nesmí současně 
vykonávat funkci výkonného ředitele v téže 
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instituci, ledaže k tomu má oprávnění vydané 
institucí a povolení příslušných orgánů. 
Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán sledoval 
a pravidelně hodnotil účinnost systému správy a 
řízení dané instituce a učinil příslušné kroky k 
řešení nedostatků. 

§ 7a odst. 3 
písm. m) 

(3) Řídicí a kontrolní systém družstevní 
záložny zahrnuje 
m) zajišťování toho, aby osoby, pomocí 
kterých vykonává družstevní záložna 
činnost, včetně členů vedoucího orgánu, 
byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly 
nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti 
a 

32013L0036 čl. 91 odst. 1 1. Členové vedoucího orgánu musí vždy mít 
dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti k výkonu svých 
povinností. Celkové složení vedoucího orgánu 
odpovídajícím způsobem odráží širokou škálu 
zkušeností. Členové vedoucího orgánu musí 
splňovat zejména požadavky stanovené v 
odstavcích 2 až 8. 

§ 7a odst. 3 
písm. n) 

(3) Řídicí a kontrolní systém družstevní 
záložny zahrnuje 
n) systém odměňování osob, jejichž 
činnosti v rámci výkonu jejich zaměstnání, 
povolání nebo funkce mají významný vliv 
na jí podstupovaná rizika a jejich míru, 
včetně zásad pro určení a podmínky 
výplaty pevné a pohyblivé složky odměn, 
postupů pro přijímání rozhodnutí o 
odměňování a způsobu posuzování 
výkonnosti tak, aby systém odměňování 
přispíval k řádnému a účinnému řízení 
rizik a byl s ním v souladu. 

32013L0036 čl. 92 1. Příslušné orgány zajistí uplatnění odstavce 2 
tohoto článku a článků 93, 94 a 95 u institucí na 
úrovni skupiny, mateřské společnosti a dceřiných 
společností, včetně těch, které byly vytvořeny v 
offshore finančních centrech. 
2. Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření a 
uplatňování zásad celkového odměňování 
zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní výhody pro 
kategorie zaměstnanců, včetně vrcholného vedení, 
zaměstnanců odpovědných za činnosti spojené s 
podstupováním rizik a zaměstnanců v kontrolních 
funkcích, pro všechny zaměstnance, kterým je 
vyplácena celková odměna, díky níž se dostávají 
do stejné příjmové skupiny jako vrcholné vedení, 
a zaměstnance odpovědné za činnosti spojené s 
podstupováním rizik, jejichž činnosti mají 
podstatný vliv na jejich rizikový profil, dodržovaly 
instituce následující zásady způsobem a v rozsahu, 
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který odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci 
a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností: 
a) zásady odměňování jsou v souladu s řádným a 
účinným řízením rizik a takové řízení rizik 
podporují a nepovzbuzují k podstupování rizik 
překračujícímu úroveň rizika tolerovaného 
institucí; 
b) zásady odměňování jsou v souladu se strategií 
podnikání, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy 
instituce a zahrnují opatření na předcházení střetu 
zájmů; 
c) vedoucí orgán instituce v rámci své kontrolní 
funkce přijímá a pravidelně přezkoumává obecné 
zásady odměňování a odpovídá za dozor nad jejich 
uplatňováním; 
d) uplatňování zásad odměňování je nejméně 
jednou ročně podrobeno centrální a nezávislé 
interní kontrole s cílem ujistit se, zda jsou 
dodržovány zásady a postupy odměňování přijaté 
vedoucím orgánem v rámci jeho kontrolní funkce; 
e) zaměstnanci v kontrolních funkcích jsou 
nezávislí na obchodních útvarech, nad nimiž 
vykonávají dohled, mají odpovídající pravomoc a 
jsou odměňováni podle míry plnění cílů spojených 
s jejich funkcemi, nezávisle na výsledcích oblastí 
činnosti, které kontrolují; 
f) na odměňování členů vrcholného vedení 
odpovědných za řízení rizik a dodržování předpisů 
dohlíží přímo výbor pro odměňování uvedený v 
článku 95, a pokud takový výbor není zřízen, 
vedoucí orgán v rámci své kontrolní funkce.CS L 
176/386 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2013 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCLCK6N)



Stránka 16 (celkem 46) 

g) zásady odměňování při zohlednění 
vnitrostátních kritérií pro stanovování mezd, jasně 
rozlišují mezi kritérii pro stanovení: 
i) základní pevné části odměny, která by měla 
především odrážet příslušné odborné zkušenosti a 
organizační odpovědnost, jak jsou stanoveny v 
popisu pracovní náplně zaměstnance v rámci 
podmínek pracovního poměru, a 
ii) pohyblivé složky odměny, která by měla 
odrážet udržitelný výkon přizpůsobený riziku, 
jakož i výkon nad rámec toho, co je požadováno 
ke splnění popisu pracovní náplně zaměstnance v 
rámci podmínek pracovního poměru. 

  32013L0036 čl. 93 V případě institucí, které těží ze státních zásahů, 
se kromě zásad stanovených v čl. 92 odst. 2 
použijí tyto zásady: 
a) pohyblivá složka odměny je přísně omezena na 
procentní podíl čistých výnosů, pokud je tato 
odměna neslučitelná s udržováním řádného 
kapitálu a včasného ukončení státní podpory; 
b) příslušné orgány požadují, aby instituce 
restrukturalizovaly odměňování způsobem, který 
je v souladu s řádným řízením rizik a 
dlouhodobým růstem, mimo jiné včetně toho, aby 
případně stanovily omezení pro odměňování 
členů vedoucího orgánu instituce; 
c) členům vedoucího orgánu instituce se žádná 
pohyblivá složka odměny nevyplácí, pokud to 
není odůvodněné. 

  32013L0036 čl. 94 odst. 1 1. Kromě zásad uvedených v čl. 92 odst. 2 a za 
podmínek shodných s podmínkami uvedenými ve 
zmíněném článku se na pohyblivé složky odměny 
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použijí tyto zásady: 
a) je-li odměna vázána na výsledky, je celková 
částka odměny založena na kombinaci posouzení 
výsledků daného jednotlivce a obchodního útvaru 
a posouzení celkových výsledků instituce, 
přičemž při posuzování výsledků daného 
jednotlivce se přihlíží ke kritériím finančního i 
nefinančního charakteru; 
b) posuzování výsledků je zasazeno do víceletého 
rámce, aby se zajistilo, že proces posouzení bude 
založen na dlouhodobějších výsledcích a že 
skutečně vyplacené výkonnostní složky odměny 
budou rozloženy do období, v němž je zohledněn 
příslušný hospodářský cyklus úvěrové instituce a 
její obchodní rizika; 
c) celková výše pohyblivé složky odměny 
neomezuje schopnost instituce posilovat svůj 
kapitál; 
d) smluvně zaručená pohyblivá složka odměny 
neodpovídá řádnému řízení rizik ani zásadě 
odměny za výkon, a tudíž není zařazena do 
budoucích plánů odměňování; 
e) smluvně zaručená pohyblivá složka odměny je 
poskytována výjimečně a pouze v souvislosti s 
náborem nových zaměstnanců a za předpokladu, 
že instituce má zdravou a silnou kapitálovou 
základnu, a je omezena na první rok zaměstnání; 
f) pevná a pohyblivá složka celkové odměny jsou 
přiměřeně vyváženy a pevná složka tvoří 
dostatečně velkou část celkové odměny, aby 
umožňovala provádění plně flexibilního systému 
vyplácení pohyblivé složky odměny, včetně 
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možnosti nevyplacení pohyblivé složky odměny; 
g) instituce stanoví vhodný poměr mezi pevnou a 
pohyblivou složkou celkové odměny, přičemž 
platí tyto zásady: 
i) proměnlivá složka nepřesahuje 100 % pevné 
složky celkové odměny každého jednotlivce. 
Členské státy mohou stanovit maximální 
procentní podíl na nižší úrovni. 
ii) Členské státy mohou akcionářům nebo 
vlastníkům či společníkům instituce umožnit 
schválení vyšší maximální úrovně poměru mezi 
pevnou a pohyblivou složkou odměny za 
předpokladu, že celková úroveň proměnlivé 
složky nepřesáhne 200 % pevné složky celkové 
odměny každého jednotlivce. Členské státy 
mohou stanovit maximální procentní podíl na 
nižší úrovni. 
Vyšší poměr podle prvního pododstavce tohoto 
bodu se vždy schvaluje tímto postupem: 
— akcionáři či vlastníci nebo společníci instituce 
jednají na základě podrobného doporučení 
vypracovaného institucí, obsahujícího důvody pro 
požadované schválení a jeho rozsah, včetně 
uvedení počtu zaměstnanců, na než se bude 
vztahovat, jejich funkce, a očekávaný dopad na 
požadavek udržovat řádný kapitálový základ, 
— akcionáři či vlastníci nebo společníci instituce 
jednají alespoň 66 % většinou za předpokladu, že 
je zastoupeno minimálně 50 % akcií nebo 
rovnocenných vlastnických podílů, nebo v 
případě nesplnění této podmínky, jednají 75 % 
většinou zastoupených vlastnických podílů, 
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— instituce uvědomí všechny akcionáře či 
vlastníky nebo společníky instituce o tom, že se 
bude žádat o souhlas podle prvního pododstavce 
tohoto bodu, a předem stanoví přiměřenou lhůtu. 
— instituce neprodleně uvědomí příslušný orgán 
o doporučení, které vydala svým akcionářům 
nebo vlastníkům či společníkům, i o 
navrhovaném vyšším maximálním poměru a 
příslušných důvodech a musí být schopna 
příslušnému orgánu prokázat, že navrhovaný 
vyšší poměr není v rozporu s povinnostmi 
instituce podle této směrnice a nařízení (EU) č. 
575/2013, s ohledem zejména na kapitálové 
požadavky instituce, 
— instituce neprodleně uvědomí příslušný orgán 
o rozhodnutích přijatých jejími akcionáři nebo 
společníky, a to včetně veškerých vyšších 
maximálních poměrů podle prvního pododstavce 
tohoto bodu, které byly schváleny, a příslušné 
orgány využijí obdržené informace ke srovnání 
postupů institucí v tomto ohledu. Příslušné orgány 
poskytují tyto informace orgánu EBA, který je 
zveřejní na souhrnném základě pro domovský 
členský stát za použití jednotného formátu. EBA 
může vypracovat pokyny usnadňující provádění 
této odrážky a zajistit soulad shromážděných 
informací. 
— zaměstnanci, jichž se uvedená vyšší maximální 
úroveň pohyblivé složky odměny uvedené v 
tomto bodu přímo týká, nesmějí případně přímo 
ani nepřímo uplatňovat jakákoli hlasovací práva, 
která mohou mít coby akcionáři, vlastníci nebo 
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společníci instituce; 
iii) Členské státy mohou institucím umožnit 
uplatnění diskontní sazby uvedené v druhém 
pododstavci tohoto bodu na maximálně 25 % 
celkové pohyblivé složky odměny za 
předpokladu, že je vyplacena prostřednictvím 
nástrojů, jež jsou odloženy na dobu nejméně pěti 
let. Členské státy mohou stanovit maximální 
procentní podíl na nižší úrovni. 
EBA připraví a do 31. března 2014 zveřejní 
pokyny k použitelné pomyslné diskontní sazbě, 
přičemž zohlední veškeré příslušné faktory včetně 
míry inflace a rizika, jehož součástí je délka 
odkladu. V pokynech EBA k diskontní sazbě se 
zejména vezme v úvahu způsob, jak motivovat k 
využívání nástrojů odložených na dobu nejméně 
pěti let; 
h) platby spojené s předčasným ukončením 
smlouvy odrážejí výsledky dosažené v průběhu 
doby a jsou koncipovány tak, aby nebyly 
odměnou za selhání či porušení povinností; 
i) odměna, která souvisí s náhradou nebo 
vyplacením ze smlouvy v předchozím zaměstnání 
musí zajistit soulad s dlouhodobými zájmy 
instituce, včetně retence, odkladu, výkonu a 
ustanovení o zpětném získání; 
j) měření výsledků používané jako základ pro 
výpočet pohyblivých složek odměny nebo 
celkových pohyblivých složek odměny zahrnuje 
úpravu o všechny druhy současných a budoucích 
rizik a zohledňuje náklady kapitálu a potřebnou 
likviditu; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJCLCK6N)



Stránka 21 (celkem 46) 

k) stanovení pohyblivých složek odměny v rámci 
instituce také zohlední všechny druhy stávajících 
a budoucích rizik; 
l) významná část, avšak v každém případě 
alespoň 50 % každé pohyblivé složky odměny se 
skládá z vyváženého poměru mezi: 
i) akciemi nebo rovnocennými vlastnickými 
podíly v závislosti na právní struktuře dotyčné 
instituce nebo nástroji spojenými s akciemi či 
rovnocennými nepeněžními nástroji v případě 
nekotované instituce, a 
ii) je-li to možné jinými nástroji ve smyslu článku 
52 nebo článku 63 nařízení (EU) č. 575/2013 
nebo jinými nástroji, které lze plně přeměnit na 
nástroje kmenového kapitálu tier 1 nebo odepsat, 
tak aby v každém případě odpovídajícím 
způsobem odrážely dlouhodobou úvěrovou 
kvalitu instituce a byly odpovídajícím způsobem 
využity pro účely pohyblivé složky odměny. 
Nástroje uvedené v tomto bodě podléhají vhodné 
politice zadržování, jejímž účelem je přizpůsobit 
pobídky dlouhodobějším zájmům instituce. 
Členské státy nebo jejich příslušné orgány mohou 
omezit druhy a rysy těchto nástrojů či případně 
některé nástroje zakázat. Tento bod se uplatní jak 
na tu část pohyblivé složky odměny, jež byla v 
souladu s písmenem m) odložena, tak na tu část 
pohyblivé složky odměny, která odložena nebyla; 
m) výplata podstatné části, avšak v každém 
případě alespoň 40 % pohyblivé složky odměny, 
se odkládá na dobu, která není kratší než tři až pět 
let a která náležitým způsobem odpovídá povaze 
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činnosti, rizikům s ním spojeným a činnostem 
vykonávaným dotyčným zaměstnancem. 
Odměna, která má být vyplacena v souladu s 
podmínkami odkladu splatnosti, se nepřiznává 
rychleji, než by tomu bylo na poměrném základě. 
V případě pohyblivé složky odměny představující 
zvlášť vysokou částku se odkládá výplata alespoň 
60 % této částky. Délka této doby odkladu 
odpovídá hospodářskému cyklu, povaze činnosti, 
rizikům s ní spojeným a činnostem vykonávaným 
dotyčným zaměstnancem; 
n) pohyblivá složka odměny, včetně části s 
odloženou splatností, se vyplácí či převádí pouze 
v případě, že je tento krok udržitelný na základě 
finanční situace instituce jako celku a 
odůvodněný výsledky instituce, obchodního 
útvaru a dotyčného jednotlivce. 
Aniž jsou dotčeny obecné zásady vnitrostátního 
smluvního a pracovního práva, celková pohyblivá 
složka odměny je obvykle podstatně snížena, 
pokud jsou finanční výsledky instituce slabé či 
záporné, což se uplatní jak na stávající odměny, 
tak i na snižování již dříve vydělaných částek, a 
to i prostřednictvím systému malusů či zpětného 
vymáhání částek; 
Až 100 % celkové pohyblivé složky odměny 
podléhá systému malusů či zpětného vymáhání 
částek. Konkrétní kritéria pro použití systému 
malusů či zpětného vymáhání částek stanoví 
instituce. Tato kritéria se vztahují zejména na 
situace, kdy zaměstnanec: 
i) se účastnil nebo nesl odpovědnost za jednání, 
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které vedlo k významným ztrátám pro instituci; 
ii) nesplnil odpovídající normy způsobilosti a 
korektnosti. 
o) penzijní politika je v souladu se strategií 
podnikání, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy 
instituce. 
Pokud zaměstnanec instituci opustí před 
odchodem do důchodu, instituce zadrží zvláštní 
penzijní výhody po dobu pěti let v podobě 
nástrojů uvedených v písmeni l). Pokud některý 
zaměstnanec odejde do důchodu, zvláštní penzijní 
výhody by tomuto zaměstnanci měly být 
vyplaceny v podobě nástrojů uvedených v 
písmeni l) a měly by být zadržovány po dobu pěti 
let; 
p) zaměstnanci se musí zavázat, že nebudou 
používat osobní zajišťovací strategie či pojištění 
spojené s odměnou či odpovědností, jimiž by 
mohli ohrozit důsledky provázání s riziky, které 
bylo zakotveno v systémech jejich odměňování; 
q) pohyblivá složka odměny není vyplácena s 
využitím nástrojů či metod, jež umožňují 
nedodržet tuto směrnici nebo nařízení (EU) č. 
575/2013. 

  32013L0036 čl. 95 odst. 1 1. Příslušné orgány zajistí, aby instituce, které 
jsou významné, pokud jde o jejich velikost, 
vnitřní organizaci a povahu, rozsah a složitost 
jejich činnosti, zřídily výbor pro odměňování. 
Výbor pro odměňování je složen tak, aby mohl 
kompetentně a nezávisle posuzovat zásady a 
postupy odměňování a pobídky vytvořené pro 
řízení rizik, kapitálu a likvidity. 
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§ 7aa odst. 1 
písm. a) 

(1) Družstevní záložna zajistí, aby  
  
 člen jejího představenstva, člen její kontrolní 
komise a člen její úvěrové komise byl osobou 
důvěryhodnou, dostatečně odborně 
způsobilou a zkušenou každý člen jejího 
vedoucího orgánu byl důvěryhodný a měl 
dostatek odborných znalostí, dovedností 
a zkušeností, aby rozuměl činnostem 
družstevní záložny, včetně souvisejících 
hlavních rizik, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

  32013L0036 čl. 91 odst. 1  1. Členové vedoucího orgánu musí vždy mít 
dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti k výkonu svých 
povinností. Celkové složení vedoucího orgánu 
odpovídajícím způsobem odráží širokou škálu 
zkušeností. Členové vedoucího orgánu musí 
splňovat zejména požadavky stanovené v 
odstavcích 2 až 8. 

  32013L0036 čl. 91 odst. 7 7. Vedoucí orgán má dostatečné kolektivní 
znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby rozuměl 
činnostem instituce, včetně hlavních rizik. 

§ 7aa odst. 1 
písm. b) 

(1) Družstevní záložna zajistí, aby  
 byly vyčleněny dostatečné personální a 
finanční zdroje pro průběžné odborné 
vzdělávání členů představenstva, kontrolní 
komise vedoucího orgánu a úvěrové komise 
a, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 7aa odst. 1 
písm. c) 

(1) Družstevní záložna zajistí, aby 
c) byla prováděna politika podporující 
rozmanitost při výběru členů představenstva, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
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kontrolní komise vedoucího orgánu a 
úvěrové komise., 

stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 7aa odst. 1 
písm. d) 

(1) Družstevní záložna zajistí, aby 
 
d) členové jejího vedoucího orgánu plnili 
požadavky podle odstavce 2, 
 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

  32013L0036 čl. 91 odst. 1 1. Členové vedoucího orgánu musí vždy mít 
dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti k výkonu svých 
povinností. Celkové složení vedoucího orgánu 
odpovídajícím způsobem odráží širokou škálu 
zkušeností. Členové vedoucího orgánu musí 
splňovat zejména požadavky stanovené v 
odstavcích 2 až 8. 

§ 7aa odst. 1 
písm. e) 

(1) Družstevní záložna zajistí, aby 
 
e) člen jejího vedoucího orgánu měl přístup 

ke všem potřebným informacím 
a dokumentům, aby mohl, je-li to 
potřeba, účinně 
1. zpochybnit rozhodnutí osob ve 
vrcholném vedení a  
2. dohlížet na rozhodování osob ve 
vrcholném vedení, a  

 

32013L0036 čl. 91 odst. 8  8. Každý člen vedoucího orgánu jedná čestně, 
bezúhonně a používá vlastní názory při účinném 
posuzování a případném vznášení konstruktivních 
připomínek k rozhodnutím vrcholného vedení a 
při účinném kontrolování a sledování 
rozhodování osob ve vedení instituce. 

§ 7aa odst. 1 
písm. f) 

(1) Družstevní záložna zajistí, aby 
 

32013L0036 čl. 91 odst. 7  7. Vedoucí orgán má dostatečné kolektivní 
znalosti, dovednosti a zkušenosti, aby rozuměl 
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f) členové jejího vedoucího orgánu, jako 
celek, měli dostatečné odborné znalosti, 
dovednosti a zkušenosti, aby rozuměli 
činnosti družstevní záložny. 

činnostem instituce, včetně hlavních rizik. 

§ 7aa odst. 2 (2) Člen představenstva, člen kontrolní komise 
vedoucího orgánu a člen úvěrové komise 
družstevní záložny po celou dobu výkonu své 
funkce  
a) plní své povinnosti řádně, čestně a nezávisle 

a věnuje výkonu této své funkce 
dostatečnou časovou kapacitu,  

b) může současně zastávat funkce v orgánech 
jiných právnických osob jen tehdy, pokud to 
neovlivní dostatečnost časové kapacity pro 
plnění povinností v orgánu družstevní 
záložny vzhledem k povaze, rozsahu a 
složitosti jejích činností a s přihlédnutím k 
individuálním okolnostem,  

c) v družstevní záložně, která je významná 
vzhledem ke své velikosti, vnitřní 
organizaci, povaze, rozsahu a složitosti 
svých činností, nesmí současně zastávat 
funkce v orgánech jiných právnických osob 
většího rozsahu než  
1. výkon jedné funkce výkonného člena 

člena orgánu právnické osoby, který v 
této osobě zastává výkonnou řídicí 
funkci (dále jen „výkonný člen“) se 
dvěma funkcemi nevýkonného člena 
člena orgánu právnické osoby, který v 
této osobě nezastává výkonnou řídicí 
funkci (dále jen „nevýkonný člen“), 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
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nebo  
2. výkon čtyř funkcí nevýkonného člena.  

  32013L0036 čl. 91 odst. 3 Člen vedoucího orgánu může kombinovat více 
funkcí ve vedoucím orgánu současně, avšak s 
ohledem na konkrétní okolnosti a povahu, rozsah 
a složitost činností dané instituce. Pokud 
nezastupují členský stát, smějí členové vedoucího 
orgánu instituce, která je významná, pokud jde o 
její velikost, vnitřní organizaci a povahu, rozsah a 
složitost jejích činností, od 1. července 2014 
zastávat funkce pouze v jedné z níže uvedených 
kombinací funkcí člena ve vedoucím orgánu 
zároveň: 
a) jedna funkce výkonného člena ve vedoucím 
orgánu se dvěma funkcemi nevýkonného člena; 
b) čtyři funkce nevýkonného člena ve vedoucím 
orgánu. 

§ 7aa odst. 3 (3) Česká národní banka může na základě 
odůvodněného návrhu družstevní záložny 
povolit členovi představenstva, členovi 
kontrolní komise vedoucího orgánu nebo 
členovi úvěrové komise v družstevní 
záložně, která je významná vzhledem ke 
své velikosti, vnitřní organizaci, povaze, 
rozsahu a složitosti svých činností, zastávat 
jednu další funkci nevýkonného člena v 
orgánu jiné právnické osoby, pokud to 
neovlivní řádné plnění povinností v orgánu 
družstevní záložny. 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 7aa odst. 4  (4) Pro Aniž je dotčena povinnost člena 
vedoucího orgánu nebo úvěrové komise 
družstevní záložny věnovat výkonu funkce 

32013L0036 čl. 91 odst. 4  4. Pro účely odstavce 3 se jako jedno členství 
počítá: 
a) funkce výkonného nebo nevýkonného člena ve 
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dostatečnou časovou kapacitu, pro účely 
ustanovení odstavce 2 písm. c) se 
nezohledňuje funkce člena v právnické osobě, 
která neslouží převážně výdělečným cílům, a 
dále se považuje za výkon jedné funkce 
výkon funkce výkonného a nevýkonného 
člena v rámci  
  
a) téže skupiny ovládající družstevní záložny,  
a) skupiny určené postupem odpovídajícím 

postupu podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o účetních 
závěrkách50), 

b) stejného institucionálního systému ochrany 
podle čl. 113 odst. 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,  

c) obchodní korporace, ve které má 
družstevní záložna kvalifikovanou účast.  

_______________ 
50) Čl. 2 odst. 9 a čl. 10 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2013/34. 
 

vedoucím orgánu v rámci stejné skupiny; 
b) funkce výkonného a nevýkonného člena v 
rámci: 
i) institucí, které spadají do stejného 
institucionálního systému ochrany, pokud jsou 
splněny podmínky stanovené v čl. 113 odst. 7 
nařízení (EU) č. 575/2013 nebo 
ii) podniků (včetně nefinančních subjektů), v 
nichž má instituce kvalifikovanou účast. 

  32013L0036 čl. 91 odst. 5  5. Funkce člena ve vedoucím orgánu organizací, 
které nesledují převážně obchodní cíle, se pro 
účely odstavce 3 nezohledňuje. 

§ 7ac písm. h) Česká národní banka  
h) používá informace týkající se politiky 
rozmanitosti v souladu s čl. 435 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 ke srovnání politiky podporující 
rozmanitost výběru členů představenstva, 
členů kontrolní komise vedoucího orgánu a 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
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členů úvěrové komise družstevní záložny. 
§ 7af odst. 2 (2) Pověřením jiné osoby výkonem určité 

činnosti zůstává nedotčena odpovědnost 
družstevní záložny za porušení povinností 
vykonávat činnost řádně a obezřetně a 
poskytovat služby s odbornou péčí a 
dalších právních povinností ve vztahu ke 
třetím osobám. Osobu, kterou družstevní 
záložna pověřila výkonem určité činnosti, 
je Česká národní banka oprávněna 
kontrolovat v rozsahu, ve kterém byla tato 
osoba pověřena výkonem dané činnosti, a 
kontrolovaná osoba je povinna poskytnout 
součinnost. 

32013L0036 čl. 65 odst. 3 
písm. a) bod 6 

3. Příslušné orgány mají veškeré pravomoci pro 
shromažďování informací a pro šetření, které jsou 
pro výkon jejich úkolů nezbytné. Aniž jsou 
dotčena jiná příslušná ustanovení stanovená v této 
směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013, mezi tyto 
pravomoci patří: 
a) pravomoc požadovat poskytnutí všech 
informací nutných k provádění úkolů příslušných 
orgánů, včetně informací, které mají být 
předávány v pravidelných intervalech a ve 
specifikovaných formátech pro účely dohledu a 
související statistické účely, a to od těchto 
fyzických nebo právnických osob: 
 
vi) třetí strany, na které subjekty uvedené v 
bodech i) až iv) převedly provozní funkce nebo 
činnosti v rámci outsourcingu; 

§ 7ag  
 

(1) Personální zdroje družstevní záložny 
musí být přiměřené povaze, rozsahu 
a složitosti jejích činností.  

32013L0036 čl. 74 odst. 2 2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v 
odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, 
rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem 
podnikání a s činností instituce. Zohlední se 
technická kritéria stanovená v článcích 76 až 95. 

§ 21a odst. 4 
písm. d) 

(4) Česká národní banka dále přezkoumává 
a vyhodnocuje  

 
 řídicí a kontrolní systém družstevní záložny, 
podnikovou kulturu a způsobilost členů 
představenstva a kontrolní komise vedoucího 
orgánu vykonávat své povinnosti; při 
přezkumu a vyhodnocování může Česká 
národní banka požadovat po družstevní 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
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záložně program jednání představenstva a 
kontrolní komise vedoucího orgánu a jejich 
jeho výborů včetně souvisejících 
podkladových dokumentů a výsledků 
vnitřního a vnějšího hodnocení činnosti 
představenstva a kontrolní komise vedoucího 
orgánu.  

§ 25f odst. 7 (7) Finanční holdingová osoba a smíšená 
finanční holdingová osoba jsou povinny 
zajistit, aby členem jejich představenstva, 
kontrolní komise vedoucího orgánu a 
úvěrové komise byla osoba důvěryhodná, 
dostatečně zkušená pro výkon své funkce a 
pro zajištění požadavků vyplývajících pro 
finanční holdingovou osobu a smíšenou 
finanční holdingovou osobu z tohoto zákona. 
Podrobnější požadavky stanoví Česká národní 
banka vyhláškou.  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 25f odst. 8 (8) Finanční holdingová osoba a smíšená 
finanční holdingová osoba předem informuje 
Českou národní banku o navrhovaných 
změnách členů představenstva, kontrolní 
komise vedoucího orgánu a úvěrové komise 
a zároveň jí předloží podklady prokazující 
důvěryhodnost a zkušenost navrhovaných 
osob. Osoba, která se nově stane finanční 
holdingovou osobou nebo smíšenou finanční 
holdingovou osobou, je povinna splnit tuto 
povinnost ohledně členů představenstva, 
kontrolní komise vedoucího orgánu a 
úvěrové komise do 2 měsíců ode dne, kdy se 
stane finanční holdingovou osobou, jinak se 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
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má za to, že tito členové nesplňují stanovené 
předpoklady. Dotčená fyzická osoba je 
povinna finanční holdingové osobě nebo 
smíšené finanční holdingové osobě 
poskytnout potřebné podklady a součinnost. 
Skutečnosti a doklady prokazující 
důvěryhodnost a zkušenost členů 
představenstva, kontrolní komise vedoucího 
orgánu a úvěrové komise finanční 
holdingové osoby nebo smíšené finanční 
holdingové osoby stanoví Česká národní 
banka vyhláškou. 

§ 27a odst. 8 (8) Člen představenstva nebo člen kontrolní 
komise vedoucího orgánu družstevní záložny 
se dopustí přestupku tím, že neprodleně 
neinformuje Českou národní banku podle § 
28ab.  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 27a odst. 9 
písm. c) 

(9) Za přestupek lze uložit pokutu do 
  
c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle 

odstavce 1 písm. b) nebo d) odstavce 1 
písm. d), odstavce 3, odstavce 4 nebo 
odstavce 7,  

32013L0036 čl. 66 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správní 
předpisy obsahovaly správní sankce a jiná správní 
opatření, přinejmenším pokud jde o: 
a) činnost přijímání vkladů a jiných splatných 
prostředků od veřejnosti, aniž by se jednalo o 
úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9; 
b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání 
povolení v rozporu s článkem 9; 
c) přímé či nepřímé nabytí kvalifikované účasti v 
úvěrové instituci nebo další přímé či nepřímé 
zvýšení takové kvalifikované účasti v úvěrové 
instituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích 
právech nebo na kapitálu dosáhne prahových 
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hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je 
překročí nebo se tím úvěrová instituce stane 
dceřinou společností, aniž by o tom byly písemně 
informovány příslušné orgány úvěrové instituce, 
v níž má být nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná 
účast, během lhůty pro posouzení nebo přes 
nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 
odst. 1; 
d) přímé nebo nepřímé zcizení kvalifikované 
účasti v úvěrové instituci nebo snížení 
kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích 
práv nebo kapitálová účast poklesne pod prahové 
hodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že 
úvěrová instituce přestane být dceřinou 
společností, aniž by to bylo písemně oznámeno 
příslušným orgánům. 

  32013L0036 čl. 66 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná 
správní opatření, která lze použít, zahrnovala 
alespoň: 
a) veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou 
fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou 
společnost nebo smíšenou finanční holdingovou 
společnost a povahu daného porušení; 
b) příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická 
osoba upustila od tohoto chování a jeho 
opakování; 
c) v případě právnické osoby správní peněžité 
sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého 
obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy 
z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, 
podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým 
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nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků a 
provizí podle článku 316 nařízení (EU) č. 
575/2013, daného podniku v předchozím 
hospodářském roce, 
d) v případě fyzické osoby správní peněžitou 
sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo v 
členských státech, kde euro není úřední měnou, v 
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni 
17. července 2013; 
e) správní peněžitou sankci ve výši až 
dvojnásobku výše výhody získané z porušení, lze-
li výši této výhody zjistit; 
f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo 
akcionářů odpovědných za porušení uvedená v 
odstavci 1. 
Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. 
c) dceřiným podnikem mateřského podniku, 
příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy 
vyplývající z konsolidované účetní závěrky 
daného mateřského podniku v předchozím 
hospodářském roce. 

§ 27a odst. 9 
písm. e) 

(9) Za přestupek lze uložit pokutu do 
 
e) dvojnásobku výše neoprávněného 

prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 
1 písm. a) nebo c) odstavce 1 písm. a), b) 
nebo c); není-li možné výši neoprávněného 
prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do 130 
000 000 Kč.  

32013L0036 čl. 66 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správní 
předpisy obsahovaly správní sankce a jiná správní 
opatření, přinejmenším pokud jde o: 
a) činnost přijímání vkladů a jiných splatných 
prostředků od veřejnosti, aniž by se jednalo o 
úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9; 
b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání 
povolení v rozporu s článkem 9; 
c) přímé či nepřímé nabytí kvalifikované účasti v 
úvěrové instituci nebo další přímé či nepřímé 
zvýšení takové kvalifikované účasti v úvěrové 
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instituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích 
právech nebo na kapitálu dosáhne prahových 
hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je 
překročí nebo se tím úvěrová instituce stane 
dceřinou společností, aniž by o tom byly písemně 
informovány příslušné orgány úvěrové instituce, 
v níž má být nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná 
účast, během lhůty pro posouzení nebo přes 
nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 
odst. 1; 
d) přímé nebo nepřímé zcizení kvalifikované 
účasti v úvěrové instituci nebo snížení 
kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích 
práv nebo kapitálová účast poklesne pod prahové 
hodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že 
úvěrová instituce přestane být dceřinou 
společností, aniž by to bylo písemně oznámeno 
příslušným orgánům. 

  32013L0036 čl. 66 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná 
správní opatření, která lze použít, zahrnovala 
alespoň: 
a) veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou 
fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou 
společnost nebo smíšenou finanční holdingovou 
společnost a povahu daného porušení; 
b) příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická 
osoba upustila od tohoto chování a jeho 
opakování; 
c) v případě právnické osoby správní peněžité 
sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého 
obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy 
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z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, 
podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým 
nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků a 
provizí podle článku 316 nařízení (EU) č. 
575/2013, daného podniku v předchozím 
hospodářském roce, 
d) v případě fyzické osoby správní peněžitou 
sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo v 
členských státech, kde euro není úřední měnou, v 
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni 
17. července 2013; 
e) správní peněžitou sankci ve výši až 
dvojnásobku výše výhody získané z porušení, lze-
li výši této výhody zjistit; 
f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo 
akcionářů odpovědných za porušení uvedená v 
odstavci 1. 
Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. 
c) dceřiným podnikem mateřského podniku, 
příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy 
vyplývající z konsolidované účetní závěrky 
daného mateřského podniku v předchozím 
hospodářském roce. 

§ 27b odst. 2 
písm. q) 

(2) Družstevní záložna se dopustí správního 
deliktu tím, že  

 
 umožní osobě, která nesplňuje požadavky 
tohoto zákona na člena představenstva, 
kontrolní komise vedoucího orgánu nebo 
úvěrové komise družstevní záložny, stát se 
nebo zůstat členem tohoto orgánu.  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 27c odst. 5 (5) Za správní delikt se uloží pokuta do 32013L0036 čl. 66 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správní 
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písm. c)  
c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle 
odstavce 1 písm. a) nebo f) odstavce 1 
písm. b) nebo f) nebo odstavce 3, 

předpisy obsahovaly správní sankce a jiná správní 
opatření, přinejmenším pokud jde o: 
a) činnost přijímání vkladů a jiných splatných 
prostředků od veřejnosti, aniž by se jednalo o 
úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9; 
b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání 
povolení v rozporu s článkem 9; 
c) přímé či nepřímé nabytí kvalifikované účasti v 
úvěrové instituci nebo další přímé či nepřímé 
zvýšení takové kvalifikované účasti v úvěrové 
instituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích 
právech nebo na kapitálu dosáhne prahových 
hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je 
překročí nebo se tím úvěrová instituce stane 
dceřinou společností, aniž by o tom byly písemně 
informovány příslušné orgány úvěrové instituce, 
v níž má být nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná 
účast, během lhůty pro posouzení nebo přes 
nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 
odst. 1; 
d) přímé nebo nepřímé zcizení kvalifikované 
účasti v úvěrové instituci nebo snížení 
kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích 
práv nebo kapitálová účast poklesne pod prahové 
hodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že 
úvěrová instituce přestane být dceřinou 
společností, aniž by to bylo písemně oznámeno 
příslušným orgánům. 

  32013L0036 čl. 66 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná 
správní opatření, která lze použít, zahrnovala 
alespoň: 
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a) veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou 
fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou 
společnost nebo smíšenou finanční holdingovou 
společnost a povahu daného porušení; 
b) příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická 
osoba upustila od tohoto chování a jeho 
opakování; 
c) v případě právnické osoby správní peněžité 
sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého 
obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy 
z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, 
podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým 
nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků a 
provizí podle článku 316 nařízení (EU) č. 
575/2013, daného podniku v předchozím 
hospodářském roce, 
d) v případě fyzické osoby správní peněžitou 
sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo v 
členských státech, kde euro není úřední měnou, v 
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni 
17. července 2013; 
e) správní peněžitou sankci ve výši až 
dvojnásobku výše výhody získané z porušení, lze-
li výši této výhody zjistit; 
f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo 
akcionářů odpovědných za porušení uvedená v 
odstavci 1. 
Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. 
c) dceřiným podnikem mateřského podniku, 
příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy 
vyplývající z konsolidované účetní závěrky 
daného mateřského podniku v předchozím 
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hospodářském roce. 
§ 27c odst. 5 
písm. d) 

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do 
 
d) dvojnásobku výše neoprávněného 
prospěchu, jde-li o správní delikt podle 
odstavce 1 písm. b) až e) odstavce 1 písm. a), 
c), d) nebo e) a spáchala-li ho podnikající 
fyzická osoba; není-li možné výši 
neoprávněného prospěchu zjistit, uloží se 
pokuta do 130 000 000 Kč, 

32013L0036 čl. 66 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správní 
předpisy obsahovaly správní sankce a jiná správní 
opatření, přinejmenším pokud jde o: 
a) činnost přijímání vkladů a jiných splatných 
prostředků od veřejnosti, aniž by se jednalo o 
úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9; 
b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání 
povolení v rozporu s článkem 9; 
c) přímé či nepřímé nabytí kvalifikované účasti v 
úvěrové instituci nebo další přímé či nepřímé 
zvýšení takové kvalifikované účasti v úvěrové 
instituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích 
právech nebo na kapitálu dosáhne prahových 
hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je 
překročí nebo se tím úvěrová instituce stane 
dceřinou společností, aniž by o tom byly písemně 
informovány příslušné orgány úvěrové instituce, 
v níž má být nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná 
účast, během lhůty pro posouzení nebo přes 
nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 
odst. 1; 
d) přímé nebo nepřímé zcizení kvalifikované 
účasti v úvěrové instituci nebo snížení 
kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích 
práv nebo kapitálová účast poklesne pod prahové 
hodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že 
úvěrová instituce přestane být dceřinou 
společností, aniž by to bylo písemně oznámeno 
příslušným orgánům. 

  32013L0036 čl. 66 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná 
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správní opatření, která lze použít, zahrnovala 
alespoň: 
a) veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou 
fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou 
společnost nebo smíšenou finanční holdingovou 
společnost a povahu daného porušení; 
b) příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická 
osoba upustila od tohoto chování a jeho 
opakování; 
c) v případě právnické osoby správní peněžité 
sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého 
obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy 
z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, 
podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým 
nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků a 
provizí podle článku 316 nařízení (EU) č. 
575/2013, daného podniku v předchozím 
hospodářském roce, 
d) v případě fyzické osoby správní peněžitou 
sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo v 
členských státech, kde euro není úřední měnou, v 
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni 
17. července 2013; 
e) správní peněžitou sankci ve výši až 
dvojnásobku výše výhody získané z porušení, lze-
li výši této výhody zjistit; 
f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo 
akcionářů odpovědných za porušení uvedená v 
odstavci 1. 
Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. 
c) dceřiným podnikem mateřského podniku, 
příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy 
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vyplývající z konsolidované účetní závěrky 
daného mateřského podniku v předchozím 
hospodářském roce. 

§ 27c odst. 5 
písm. e) 

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do 
 
e) dvojnásobku výše neoprávněného 
prospěchu, jde-li o správní delikt podle 
odstavce 1 písm. b) až e) odstavce 1 písm. a), 
c), d) nebo e) a spáchala-li ho právnická 
osoba; není-li možné výši neoprávněného 
prospěchu zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % 
čistého ročního obratu dosaženého právnickou 
osobou za bez- prostředně předcházející účetní 
období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 
316 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 66 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správní 
předpisy obsahovaly správní sankce a jiná správní 
opatření, přinejmenším pokud jde o: 
a) činnost přijímání vkladů a jiných splatných 
prostředků od veřejnosti, aniž by se jednalo o 
úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9; 
b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání 
povolení v rozporu s článkem 9; 
c) přímé či nepřímé nabytí kvalifikované účasti v 
úvěrové instituci nebo další přímé či nepřímé 
zvýšení takové kvalifikované účasti v úvěrové 
instituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích 
právech nebo na kapitálu dosáhne prahových 
hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je 
překročí nebo se tím úvěrová instituce stane 
dceřinou společností, aniž by o tom byly písemně 
informovány příslušné orgány úvěrové instituce, 
v níž má být nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná 
účast, během lhůty pro posouzení nebo přes 
nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 
odst. 1; 
d) přímé nebo nepřímé zcizení kvalifikované 
účasti v úvěrové instituci nebo snížení 
kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích 
práv nebo kapitálová účast poklesne pod prahové 
hodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že 
úvěrová instituce přestane být dceřinou 
společností, aniž by to bylo písemně oznámeno 
příslušným orgánům. 
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  32013L0036 čl. 66 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná 
správní opatření, která lze použít, zahrnovala 
alespoň: 
a) veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou 
fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou 
společnost nebo smíšenou finanční holdingovou 
společnost a povahu daného porušení; 
b) příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická 
osoba upustila od tohoto chování a jeho 
opakování; 
c) v případě právnické osoby správní peněžité 
sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého 
obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy 
z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, 
podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým 
nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků a 
provizí podle článku 316 nařízení (EU) č. 
575/2013, daného podniku v předchozím 
hospodářském roce, 
d) v případě fyzické osoby správní peněžitou 
sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo v 
členských státech, kde euro není úřední měnou, v 
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni 
17. července 2013; 
e) správní peněžitou sankci ve výši až 
dvojnásobku výše výhody získané z porušení, lze-
li výši této výhody zjistit; 
f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo 
akcionářů odpovědných za porušení uvedená v 
odstavci 1. 
Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. 
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c) dceřiným podnikem mateřského podniku, 
příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy 
vyplývající z konsolidované účetní závěrky 
daného mateřského podniku v předchozím 
hospodářském roce. 

§ 27c odst. 5 
písm. f) 

(5) Za správní delikt se uloží pokuta do 
 
f) dvojnásobku výše neoprávněného 
prospěchu, jde-li o správní delikt podle 
odstavce 1 písm. b) až e) odstavce 1 písm. a), 
c), d) nebo e) a spáchala-li ho ovládaná osoba; 
není-li možné výši neoprávněného prospěchu 
zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého 
ročního obratu vyplývajícího z konsolidované 
účetní závěrky ovládající osoby za 
bezprostředně předcházející účetní období. 

32013L0036 čl. 66 odst. 1  1. Členské státy zajistí, aby jejich právní a správní 
předpisy obsahovaly správní sankce a jiná správní 
opatření, přinejmenším pokud jde o: 
a) činnost přijímání vkladů a jiných splatných 
prostředků od veřejnosti, aniž by se jednalo o 
úvěrovou instituci v rozporu s článkem 9; 
b) zahájení činnosti úvěrové instituce bez získání 
povolení v rozporu s článkem 9; 
c) přímé či nepřímé nabytí kvalifikované účasti v 
úvěrové instituci nebo další přímé či nepřímé 
zvýšení takové kvalifikované účasti v úvěrové 
instituci, v důsledku něhož podíl na hlasovacích 
právech nebo na kapitálu dosáhne prahových 
hodnot uvedených v čl. 22 odst. 1 nebo je 
překročí nebo se tím úvěrová instituce stane 
dceřinou společností, aniž by o tom byly písemně 
informovány příslušné orgány úvěrové instituce, 
v níž má být nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná 
účast, během lhůty pro posouzení nebo přes 
nesouhlas příslušných orgánů, v rozporu s čl. 22 
odst. 1; 
d) přímé nebo nepřímé zcizení kvalifikované 
účasti v úvěrové instituci nebo snížení 
kvalifikované účasti tak, že poměr hlasovacích 
práv nebo kapitálová účast poklesne pod prahové 
hodnoty uvedené v článku 25 nebo tak, že 
úvěrová instituce přestane být dceřinou 
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společností, aniž by to bylo písemně oznámeno 
příslušným orgánům. 

  32013L0036 čl. 66 odst. 2  2. Členské státy zajistí, aby v případech 
uvedených v odstavci 1 správní sankce a jiná 
správní opatření, která lze použít, zahrnovala 
alespoň: 
a) veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou 
fyzickou osobu, instituci, finanční holdingovou 
společnost nebo smíšenou finanční holdingovou 
společnost a povahu daného porušení; 
b) příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická 
osoba upustila od tohoto chování a jeho 
opakování; 
c) v případě právnické osoby správní peněžité 
sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého 
obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy 
z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, 
podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým 
nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků a 
provizí podle článku 316 nařízení (EU) č. 
575/2013, daného podniku v předchozím 
hospodářském roce, 
d) v případě fyzické osoby správní peněžitou 
sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo v 
členských státech, kde euro není úřední měnou, v 
odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni 
17. července 2013; 
e) správní peněžitou sankci ve výši až 
dvojnásobku výše výhody získané z porušení, lze-
li výši této výhody zjistit; 
f) pozastavení hlasovacích práv akcionáře nebo 
akcionářů odpovědných za porušení uvedená v 
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odstavci 1. 
Je-li podnik uvedený v prvním pododstavci písm. 
c) dceřiným podnikem mateřského podniku, 
příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy 
vyplývající z konsolidované účetní závěrky 
daného mateřského podniku v předchozím 
hospodářském roce. 

§ 27d odst. 1  (1) Finanční holdingová osoba, smíšená 
finanční holdingová osoba nebo smíšená 
holdingová osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že Finanční holdingová osoba 
nebo smíšená finanční holdingová osoba se 
dopustí správního deliktu tím, že 
  
a) nezajistí, aby člen představenstva, člen 
kontrolní komise vedoucího orgánu nebo 
člen úvěrové komise splňoval požadavky 
podle § 25f odst. 7, nebo  
 
b) v rozporu s § 25f odst. 8 předem 
neinformuje Českou národní banku o 
navrhovaných změnách členů představenstva 
nebo členů kontrolní komise vedoucího 
orgánu anebo jí nepředloží požadované 
podklady.  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 28 odst. 5 
písm. a) bod 1 

(5) V případě zjištění nedostatku v činnosti 
osoby podléhající jejímu dohledu může Česká 
národní banka  
  
a) uložit, aby tato osoba  
1. vyměnila člena představenstva, člena 
kontrolní komise vedoucího orgánu nebo 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
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jinou odpovědnou fyzickou osobu,  
§ 28 odst. 6 
písm. a) 

(6) Česká národní banka může uložit fyzické 
osobě nebo právnické osobě nepodléhající 
jejímu dohledu, která neplní povinnost 
uloženou tímto zákonem, právním předpisem 
jej provádějícím, rozhodnutím vydaným 
podle tohoto zákona, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím 
obezřetnostní požadavky nebo nařízením 
nebo rozhodnutím Evropské komise, aby 
upustila od tohoto protiprávního jednání a 
zdržela se jeho opakování; Česká národní 
banka může dále 

 
a) dočasně zakázat členovi představenstva 
nebo kontrolní komise vedoucího orgánu 
družstevní záložny nebo jiné odpovědné 
fyzické osobě výkon funkce v družstevní 
záložně nebo výkon funkce v jiné družstevní 
záložně,  

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 

§ 28ab  V případě, že člen představenstva nebo 
kontrolní komise vedoucího orgánu zjistí, že 
družstevní záložna je nebo se stane platebně 
neschopnou nebo že družstevní záložně 
vznikly nebo pravděpodobně vzniknou ztráty, 
které způsobily nebo mohou způsobit pokles 
celkového kapitálového poměru družstevní 
záložny pod minimální úroveň celkového 
kapitálového poměru podle čl. 92 odst. 1 
písm. c) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, informuje o tom 
neprodleně Českou národní banku. 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 
bod 7 

7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány 
instituce, jmenované podle vnitrostátních 
právních předpisů, které jsou oprávněny 
stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování 
osob ve vedení; jejich členy jsou osoby, které 
skutečně řídí činnost instituce; 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32013L0036 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k 
činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a 
investičními podniky o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES. 
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