
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: X 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra financí dne 12. října 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 10. listopadu 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Česká 
národní 
banka 

Požadujeme, aby součástí návrhu zákona byly i pravomoci a 
postupy, které umožní poskytnutí mimořádné veřejné 
podpory institucím mimo režim řešení krize, včetně 
preventivní rekapitalizace. 
 
Zásadní připomínka 
 
Odůvodnění: Nástroje veřejné podpory umožňují v 
některých situacích obnovit či podpořit důvěru trhu ve 
stabilitu podpořené instituce či institucí a zabránit tak 
vzniku problému většího rozsahu. Mohou snížit riziko 
vzniku systémové krize a tím i negativních dopadů, které 
systémové krize mají na finanční sektor, národní 
hospodářství a zprostředkovaně i na veřejné finance. 
Poskytnutím menší podpory preventivně lze zabránit 
pozdějším vyšším nákladům, které mohou vzniknout 
například v důsledku potřeby poskytnout půjčku 
Garančnímu systému finančního trhu nebo poskytnout 
veřejné prostředky pro účely aplikace vládních 
stabilizačních nástrojů. Lze rovněž očekávat, že preventivní 
vynaložení veřejných prostředků k zamezení krize bude mít 
podstatně vyšší návratnost, než poskytnutí prostředků pouze 

Neakceptováno, vysvětleno 
 
Návrhem se bude dále samostatně zabývat pracovní skupina 
složená ze zástupců MF, ČNB a ÚOHS. 
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v průběhu krize samotné. I z reputačního hlediska 
považujeme za podstatné, aby ČR měla k dispozici nástroj, 
který může vést k uklidnění trhů bez použití nástrojů řešení 
krize. Návrh ČNB je přitom formulován dostatečně 
flexibilně, aby mohl zohlednit aktuální požadavky Evropské 
komise v době použití tohoto nástroje (v praxi jde zejména o 
požadavky z pravidel v oblasti veřejné podpory), např. 
pokud by Komise netrvala na použití nástroje bail-in, nebylo 
by nutné ho použít ani podle návrhu ČNB. 
Současně uvádíme návrh ustanovení, která by vedla k 
zapracování připomínky: 
 

ČÁST DEVÁTÁ 
Hlava I 

Úvodní ustanovení 
§ 197a 

Mimořádná veřejná podpora 
 

(1) Mimořádnou veřejnou podporou se v tomto zákoně 
rozumí veřejná podpora pro instituci v souladu s 
podmínkami této části.  
(2) Mimořádnou veřejnou podporu lze poskytnout pouze 
preventivně a dočasně, pouze pokud je to nezbytné pro 
odvrácení závažného narušení hospodářství státu a ochranu 
finanční stability, pouze v míře, jež je přiměřená tomuto 
účelu a pouze v souladu s předpisy a pravidly Evropské unie 
pro oblast veřejné podpory. 
(3) Mimořádná veřejná podpora nesmí být použita k 
uhrazení vzniklých nebo bezprostředně hrozících ztrát 
instituce. 
(4) Mimořádnou veřejnou podporu lze poskytnout jako 
a) státní záruku 
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b) návratnou finanční výpomoc, nebo 
c) peněžitý vklad do základního kapitálu nebo nákup 
kapitálových nástrojů instituce (dále jen „navýšení 
kapitálu“). 
 

§ 197b 
Předpoklad poskytnutí mimořádné veřejné podpory na 

straně instituce 
Mimořádnou veřejnou podporu lze poskytnout pouze 
solventní instituci.  
 

§ 197c 
Předpoklady poskytnutí mimořádné veřejné podpory na 

straně akcionářů a věřitelů instituce 
Mimořádnou veřejnou podporu lze poskytnout pouze, pokud 
se vlastníci nástrojů účasti na instituci a věřitelé instituce 
podílejí na obnovení finanční situace instituce do takového 
stavu, který splní účel podle § 197a odst. 2, a to  
a) je-li poskytována mimořádná veřejná podpora 
formou státní záruky, alespoň v rozsahu podle § 67, a 
b) je-li poskytována mimořádná veřejná podpora 
formou navýšení kapitálu, způsobem podle hlavy III a v 
rozsahu odpovídajícím předpisům a pravidlům Evropské 
unie pro oblast veřejné podpory. 
 

§ 197d 
Plán poskytnutí mimořádné veřejné podpory 

(1) Pokud má Česká národní banka za to, že je potřebné 
poskytnutí mimořádné veřejné podpory, informuje o této 
skutečnosti Ministerstvo financí. 
(2) Shodne-li se Ministerstvo financí s Českou národní 
bankou, že poskytnutí mimořádné veřejné podpory je 
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potřebné, vypracuje Česká národní banka v součinnosti s 
institucí plán poskytnutí mimořádné veřejné podpory a 
předloží ho Ministerstvu financí ke konzultaci. 
(3) Součástí plánu poskytnutí mimořádné veřejné 
podpory je vždy ocenění majetku a dluhů instituce. 
Ustanovení § 52 odst. 2 a § 53 až 55 se použijí přiměřeně. 
(4) Ocenění podle odstavce 3 zajistí na výzvu České 
národní banky instituce. Česká národní banka může po 
dohodě s Ministerstvem financí na náklady instituce zajistit 
ocenění, je-li zřejmé, že ocenění zajištěné institucí 
neodpovídá nebo nebude odpovídat požadavkům tohoto 
zákona. Jde-li o naléhavý případ, může Česká národní banka 
vypracovat ocenění sama. 
(5) Po dosažení dohody mezi Ministerstvem financí a 
Českou národní bankou na plánu poskytnutí mimořádné 
veřejné podpory Ministerstvo financí předloží vládě návrh 
na poskytnutí mimořádné veřejné podpory v souladu s tímto 
plánem. 
(6) O poskytnutí mimořádné veřejné podpory může 
vláda rozhodnout až poté, kdy Komise rozhodne, že takové 
opatření je slučitelné s vnitřním trhem. Rozhodne-li vláda o 
poskytnutí mimořádné veřejné podpory, stanoví vždy výši, 
formu a podmínky mimořádné veřejné podpory, včetně 
vymezení odpovídající protihodnoty nebo výše úplaty za 
mimořádnou veřejnou podporu. 
 

Hlava II 
Zvláštní ustanovení o poskytnutí státní záruky 

§ 197e 
Poskytnutí státní záruky 

(1) Rozhodnutí vlády o poskytnutí mimořádné veřejné 
podpory ve formě státní záruky provádí Ministerstvo 
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financí, přitom spolupracuje s institucí a Českou národní 
bankou. 
(2) Státní záruku lze poskytnout 
a) jako zajištění finanční pomoci České národní banky 
k odstranění dočasného nedostatku likvidity instituce, nebo 
b) za nové dluhy instituce. 
(3) Ustanovení § 162 odst. 1 se uplatní obdobně. 

 
Hlava III 

Zvláštní ustanovení o navýšení kapitálu 
Díl 1 

Dodatečné předpoklady navýšení kapitálu 
§ 197f 

(1) Mimořádnou veřejnou podporu ve formě navýšení 
kapitálu lze instituci poskytnout, pokud Česká národní 
banka zjistí vedle splnění podmínek podle § 197a až 197c 
nedostatek kapitálu instituce, přičemž jeho odstranění není 
pravděpodobné bez poskytnutí mimořádné veřejné podpory 
za účelem podle § 197a odst. 2 (dále jen „nedostatek 
kapitálu“). 
(2) K zjištění nedostatku kapitálu podle odstavce 1 musí 
dojít v rámci procesu přezkumu a vyhodnocování nebo 
zátěžového testu podle jiných právních předpisů,  nebo v 
rámci jiného obdobného procesu prováděného Českou 
národní bankou, Evropským orgánem pro bankovnictví 
nebo Evropskou centrální bankou. 
(3) Mimořádnou veřejnou podporu ve formě navýšení 
kapitálu nelze poskytnout instituci, která naplňuje některou 
z podmínek pro odpis nebo konverzi odepisovatelných 
kapitálových nástrojů podle § 60 nebo § 61. 
 

Díl 2 
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Postup před navýšením kapitálu 
§ 197g 

Opatření pro minimalizaci potřeby navýšení kapitálu 
(1) Od okamžiku, kdy se instituce dověděla nebo s 
ohledem na okolnosti měla dovědět o nedostatku kapitálu, je 
povinna vyvinout úsilí k odstranění nedostatku kapitálu. 
(2) Instituce je povinna o nedostatku kapitálu bez 
zbytečného odkladu informovat vlastníky nástrojů 
kmenového kapitálu tier 1 instituce, vlastníky 
odepisovatelných kapitálových nástrojů instituce a věřitele s 
podřízenými pohledávkami vůči instituci. 
(3) Od okamžiku podle odstavce 1 instituce zajistí, aby 
nedošlo k 
a) rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů instituce ani 
úhradě její ztráty, 
b) uspokojení práva na výnos vyplývajícího z nástroje 
kmenového kapitálu tier 1, odepisovatelného kapitálového 
nástroje nebo z nástroje představujícího podřízený dluh 
instituce, pokud to smlouva nebo právní předpis dovolují, 
c) nabytí vlastních nástrojů kmenového kapitálu tier 1, 
odepisovatelných kapitálových nástrojů nebo nástrojů 
představující podřízený dluh instituce bez předchozího 
souhlasu Evropské komise, 
d) operacím a transakcím za účelem správy kapitálu 
instituce bez předchozího souhlasu Evropské komise, 
e) odkazování nebo upozorňování na skutečnost, že jí je 
nebo má být poskytnuta mimořádná veřejná podpora, při její 
činnosti, například v propagačních a jiných sděleních, 
f) nabytí nástroje účasti na jiné osobě nebo k jinému 
účastnění se na činnosti jiné osoby bez předchozího 
souhlasu Evropské komise, s výjimkou případů, kdy to 
předpisy a pravidla Evropské unie pro oblast veřejné 
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podpory umožňují. 
 

§ 197h 
Zpracování a schválení plánu obnovy kapitálu 

(1) Na výzvu České národní banky instituce vypracuje 
plán obnovy kapitálu v souladu s předpisy a pravidly 
Evropské unie pro oblast veřejné podpory a předloží ho 
České národní bance. Plán obnovy kapitálu vymezí opatření 
na úrovni instituce a na úrovni osob podle § 197g odst. 1 za 
účelem co nejvyšší možné míry odstranění nedostatku 
kapitálu; věrohodnost těchto opatření doloží a odůvodní, 
proč není možná obnova kapitálu ve vyšší míře. 
(2) Česká národní banka může instituci vyzvat k 
přepracování nebo doplnění plánu obnovy kapitálu.  
(3) Ve výzvě podle odstavce 1 nebo 2 může Česká 
národní banka určit lhůtu pro její splnění, jinak platí lhůta 
bez zbytečného odkladu. 
(4) Plán obnovy kapitálu může instituce zcela nebo 
zčásti nahradit ozdravným plánem nebo jiným obdobným 
dokumentem, splňuje-li požadavky podle odstavce 1. 
 

§ 197i 
Další oprávnění České národní banky 

Česká národní banka může instituci uložit opatření k 
nápravě podle jiného právního předpisu nebo opatření 
včasného zásahu také, nejsou-li opatření v plánu obnovy 
kapitálu dostatečná k tomu, aby byly splněny požadavky 
předpisů a pravidel Evropské unie pro oblast veřejné 
podpory. 

 
§ 197j 

Zajištění souladu plánu obnovy kapitálu s pravidly EU 
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pro oblast veřejné podpory 
(1) Plán obnovy kapitálu, který odpovídá § 197h odst. 1, 
Česká národní banka postoupí Ministerstvu financí ke 
konzultaci. 
(2) Nejsou-li opatření v plánu obnovy kapitálu dostačující 
pro naplnění předpisů a pravidel Evropské unie pro oblast 
veřejné podpory, přiloží Česká národní banka k plánu 
obnovy kapitálu také popis přijatých nebo předpokládaných 
opatření podle § 197i a § 197l.  
§ 197k 
Vztah k jiným právním předpisům 
Ustanovením § 197g až 197j a 197l nejsou dotčena 
ustanovení tohoto zákona ani jiných právních předpisů 
upravující další povinnosti instituce a oprávnění České 
národní banky. 
 

Díl 3 
Postup při navýšení kapitálu 

§ 197l 
Nucená konverze 

(1) Pokud nejsou opatření v plánu obnovy kapitálu nebo 
podle § 197i dostatečná tomu, aby byly splněny požadavky 
předpisů a pravidel Evropské unie pro oblast veřejné 
podpory, vláda v rozhodnutí o poskytnutí mimořádné 
veřejné podpory stanoví rozsah nucené konverze podle 
odstavce 2. 
(2) Na základě rozhodnutí vlády podle odstavce 1 Česká 
národní banka vydá rozhodnutí, kterým konvertuje nástroje 
vedlejšího kapitálu tier 1 a kapitálu tier 2 instituce a závazky 
odpovídající podřízeným pohledávkám vůči instituci na 
nástroje kmenového kapitálu tier 1 instituce. 
(3) Při postupu podle odstavce 2 uplatní předpisy a 
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pravidla Evropské unie pro oblast veřejné podpory, a pokud 
to těmto předpisům a pravidlům neodporuje, uplatní se 
obdobně také § 67 až 74, 138 a 140 až 147. 
(4) Při určení rozsahu nucené konverze lze přihlédnout k 
tomu, zda a jakým způsobem se osoby podle § 197g odst. 1 
podílely na odstranění nedostatku kapitálu. Ustanovení § 76 
písm. e) se uplatní obdobně. 
 

§ 197m 
Navýšení kapitálu 

(1) Při navýšení kapitálu může stát nabýt nástroje, které 
instituce zahrnuje do 
a) kmenového kapitálu tier 1, 
b) vedlejšího kapitálu tier 1, 
c) kapitálu tier 2. 
(2) Ustanovení § 160 odst. 1, 162 a 163 odst. 2 se 
použijí obdobně. 
 

§ 197n 
Dodatečné podmínky navýšení kapitálu 

(1) Mimořádná veřejná podpora ve formě navýšení 
kapitálu nesmí přesáhnout výši potřebnou k pokrytí rozdílu 
mezi celkovou výši nedostatku kapitálu a výši kapitálu, 
který lze získat provedením opatření podle § 197g až § 197i 
a § 197l. 
(2) Výše úplaty za poskytnutí mimořádné veřejné 
podpory ve formě navýšení kapitálu a podmínky jejího 
poskytnutí nesmí instituci nepřiměřené zvýhodňovat oproti 
obvyklým tržním podmínkám. 
 
Vedle těchto nových ustanovení jsou potřebné následující 
změny stávajícího znění ZOPRK: 
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§ 1 

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

§ 4 
Selhání 

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

§ 60 
Podmínky na úrovni povinné osoby 

Česká národní banka odepíše nebo konvertuje 
odepisovatelné kapitálové nástroje povinné osoby, jestliže 
povinná osoba 
a) splňuje podmínky pro uplatnění opatření k řešení 
krize, 
b) není bez odpisu nebo konverze odepisovatelných 
kapitálových nástrojů schopna pokračovat v činnosti, nebo 
c) je ve stavu, který vyžaduje poskytnutí veřejné 
podpory, ledaže se jedná o veřejnou podporu poskytovanou 
ve formě a za podmínek uvedených v části deváté, hlavě 
III§ 4 odst. 1 písm. d) bodě 3. 
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§ 222 

Rozhodnutí 
(1) Rozhodnutí České národní banky o opatření k řešení 
krize, snížení položek kmenového kapitálu tier 1,nebo o 
odpisu a konverzi odepisovatelných kapitálových nástrojů 
nebo o nucené konverzi podle § 197l je vykonatelné 
okamžikem oznámení tohoto rozhodnutí účastníkům řízení, 
není-li rozhodnutím České národní banky stanoveno jinak. 
Oznámení lze doručit formou veřejné vyhlášky. Oznámení 
se považuje za doručené okamžikem uveřejnění rozhodnutí 
na internetových stránkách České národní banky. 
Uveřejnění na úřední desce se nevyžaduje.  
(2) Prvním úkonem v řízení o vydání rozhodnutí podle 
odstavce 1 může být vydání tohoto rozhodnutí. 
(3) Zasahuje-li rozhodnutí podle odstavce 1 nebo o 
schválení přeměny podle § 251 do práv vlastníků nástrojů 
účasti na povinné osobě nebo věřitelů povinné osoby, vyzve 
Česká národní banka na svých internetových stránkách 
vlastníky nástrojů účasti na povinné osobě a věřitele 
povinné osoby, aby se do 6 měsíců od vykonatelnosti 
rozhodnutí přihlásili České národní bance pro účely 
rozhodnutí o dorovnání podle § 177 a zvýšení hodnoty 
pohledávky a dodatečného protiplnění podle § 57. 
Nepřihlásí-li se v této lhůtě, jejich právo na dorovnání podle 
§ 164 a zvýšení hodnoty pohledávky nebo dodatečné 
protiplnění podle § 57 zaniká. Na náležitosti přihlášky se § 
37 odst. 2 správního řádu použije obdobně. Formulář 
přihlášky a detailní požadavky na její náležitosti uveřejní 
Česká národní banka na svých internetových stránkách. 
(4) Odstavec 3 se nepoužije v případě rozhodnutí o 
nucené konverzi podle § 197l. 
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§ 223 

Opatření obecné povahy 
(1) Pravomoci podle § 65, 67, 83 až 85, § 96, 102, 113, 
138, 161 a 164 a § 197l vůči blíže neurčenému okruhu osob 
provede Česká národní banka opatřením obecné povahy. 
Ustanovení § 222 odst. 2 až 34 se použijíe obdobně. 
(2) Opatření obecné povahy podle odstavce 1 se vydává 
bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Česká národní 
banka současně uveřejní opatření obecné povahy na svých 
internetových stránkách. Opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti okamžikem uveřejnění, není-li určen pozdější 
okamžik nabytí účinnosti. Uveřejnění na úřední desce se 
nevyžaduje. Jsou-li podle § 83 až 85 pozastavena určitá 
práva, Česká národní banka uveřejní na svých internetových 
stránkách též podmínky a dobu pozastavení. 
(3) Osoby, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné 
zájmy mohou být opatřením obecné povahy dotčeny, jsou 
oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné 
odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho 
zveřejnění. Podané námitky vyřídí Česká národní banka 
sdělením. Podané námitky může Česká národní banka 
využít jako podklad pro změnu nebo zrušení vydaného 
opatření obecné povahy. 
 

§ 230 
Spolupráce České národní banky, Ministerstva financí a 

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
 Pokud v důsledku uplatnění opatření podle tohoto 
zákona může dojít k poskytnutí veřejné podpory, Česká 
národní banka a Ministerstvo financí spolupracují s Úřadem 
pro ochranu hospodářské soutěže ohledně uplatnění tohoto 
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opatření. Vyžaduje-li se pro uplatnění opatření podle tohoto 
zákona rozhodnutí Evropské komise, že takové opatření je v 
souladu s vnitřním trhem, Česká národní banka neuplatní 
opatření nelze takové opatření uplatnit do doby, než 
Evropská komise příslušné rozhodnutí vydá. 
 
Souhlas se spojováním soutěžitelů 
Požadujeme, aby součástí návrhu zákona byla i ustanovení, 
která umožní uskutečnit přechod majetku a závazků, resp. 
nástrojů účastí selhávající instituce na překlenovací instituci 
a případně i osobu pro správu aktiv bez toho, aby bylo nutné 
předchozí schválení tohoto spojení Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže. Nepožadujeme vynětí z režimu 
schvalování spojování soutěžitelů v celém rozsahu ale pouze 
umožnění výjimky zažádat si o povolení k spojení až po 
uskutečnění spojení a odložení zveřejnění informace o 
spojení ze strany ÚOHS. 
 
Zásadní připomínka 
Odůvodnění: Z povinnosti oznamovat záměr spojení 
vyplývá řada rizik, které by mohly ohrozit cíle řešení krize. 
Při ex ante oznamování hrozí předčasné vyzrazení 
informace o chystaném řešení krize, resp. jeho konkrétním 
způsobu, lhůty schvalovacího procesu neodpovídají 
potenciální urgenci řešení krize a upřednostňuje se důležitý, 
nicméně méně naléhavý zájem na ochraně hospodářské 
soutěže před podstatně naléhavějším (nicméně v naléhavosti 
dočasným) zájmem na obnovení finanční stability.  
 
Jako text k diskusi přitom navrhujeme:  
 
Za § 250a zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech 

Akceptováno. 
 
Po dohodě s připomínkovým místem a po konzultaci s ÚOHS 
akceptováno ve znění: 
 

„§ 250b 
 

Spojování soutěžitelů 
  
(1) Pokud v důsledku uplatnění opatření k řešení krize 

přechodem činnosti na překlenovací instituci nebo na osobu pro 
správu aktiv na základě rozhodnutí nebo opatření obecné povahy 
České národní banky dochází ke spojování soutěžitelů, které 
podléhá povolení podle zákona upravujícího ochranu 
hospodářské soutěže27, pak 
a) k návrhu na povolení spojení musí být přiloženo rozhodnutí 
nebo opatření obecné povahy České národní banky, na základě 
kterého ke spojování soutěžitelů dochází, 
b) návrh na povolení spojení soutěžitelů musí být podán 
nejpozději ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí nebo 
opatření obecné povahy České národní banky, na základě kterého 
ke spojování soutěžitelů dochází. 
 

 (2) V případě uplatnění opatření k řešení krize podle 
odstavce 1 se nepoužije § 18 odst. 1 zákona o ochraně 
hospodářské soutěže; to neplatí, pokud návrh nebyl podán ve  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGVM7TR4)



a řešení krize na finančním trhu („ZOPRK“), se vkládá nový 
§ 250b, který zní: 
 

„§ 250b 
Spojování soutěžitelů 

 
Dochází-li v důsledku uplatnění opatření k řešení krize 
přechodem činnosti na překlenovací instituci nebo osobu 
pro správu aktiv na základě rozhodnutí nebo opatření 
obecné povahy České národní banky ke spojování 
soutěžitelů podle zákona upravujícího ochranu hospodářské 
soutěže  
 
a) k návrhu na povolení spojení musí být přiloženo 
rozhodnutí nebo opatření obecné povahy České národní 
banky, na základě kterého ke spojování soutěžitelů dochází, 
b) oznámení o zahájení řízení o povolení spojení se provede 
ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí České národní 
banky o přechodu činnosti na překlenovací instituci, 
c) § 18 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže se 
nepoužije.“ 
 

lhůtě podle odstavce 1 písm. b). 
____________________  
27) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších 
předpisů. „ 
 

Omezení odpovědnosti osob podílejících se na řešení 
krize 
 
Požadujeme, aby součástí návrhu bylo omezení 
odpovědnosti (omezení práva na regresní úhradu podle 
zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
veřejné moci) ČNB a zaměstnanců ČNB jednajících v 
režimu ZOPRK a rovněž členů správní rady GSFT. 
Požadujeme, aby odpovědnost tyto osoby nesly pouze v 
případě, kdy ke škodě dojde úmyslným jednáním těchto 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Omezení odpovědnosti orgánu řešení krize neakceptováno: 
 
1. ČNB jako orgán příslušný k řešení krize má status 
veřejnoprávního subjektu, kterému jsou svěřeny kompetence 
správního úřadu. ČNB (na rozdíl od organizačních složek státu) má 
právní subjektivitu i způsobilost být účastníkem řízení, avšak ve 
sporech o náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb., jedná pouze za 
stát, který je subjektem odpovědným za škodu, a tedy žalovaným. 
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osob příp. v důsledku jejich hrubé nedbalosti. 
 
Zásadní připomínka 
 
Odůvodnění: Vnímáme, že právní úprava postavení člena 
správní rady GSFT ho vystavuje významnému riziku bez 
odpovídající kompenzace. Jeho rozhodování je v podstatné 
míře determinováno tím, že nejdůležitější a nezávaznější 
rozhodnutí je potřebné přijmout při relativním nedostatku 
informací, pod časovým tlakem, ohledně významné výše 
plnění, resp. objemu majetku, a s rizikem, že ex post budou 
některá rozhodnutí zpochybňována s výhodou „zpětného 
pohledu“. Obdobný kontext lze najít rovněž u rozhodování 
veřejných autorit při řešení krize, překlenovací instituce 
jakož i společnosti pro správu aktiv. 
Z výše uvedených důvodu však požadujeme, aby rovněž 
došlo i k omezení odpovědnosti ČNB za jednání při řešením 
krize. Znovu odkazujeme na již dříve sdělené argumenty, tj. 
že omezení odpovědnosti podstatně ulehčuje a zefektivňuje 
rozhodování odpovědných osob v krizových situacích a 
rovněž, že omezení odpovědnosti je v takových případech 
běžné i v mezinárodním měřítku (viz např. čl. 87(4) SRMR). 
Podle FSB není možné považovat režim pro řešení krize za 
funkční a efektivní, pokud v něm není obsažen aspekt 
omezení odpovědnosti orgánů a osob podílejících se na 
řešení krize. Navíc, ČNB vykonává funkci orgánu pro řešení 
krize jako funkci státu, nikoliv centrální banky. Pokud se 
stát rozhodl delegovat tuto funkci na centrální banku, měl by 
nést odpovídající díl odpovědnosti za tuto delegaci, a to 
např. v limitaci regresu, který může vůči centrální bance 
uplatnit. ECB považuje neomezený regres státu vůči ČNB 
za porušení zákazu měnového financování.  

Je potřeba zachovat možnost státu uplatnit regres vůči ČNB. 
 
2. ČNB svou připomínkou navrhuje zavést omezení vlastní 
odpovědnosti i mimo oblast řešení krize, tj. v rámci dohledové 
činnosti podle ZOPRK. Tímto by došlo k nelogickému roztříštění 
regresního postihu, kdy by ČNB jako orgán dohledu (např. podle 
zákona o bankách) byla vůči státu odpovědná za každé zaviněné 
porušení právní povinnosti, zatímco podle ZOPRK by právo na 
regresní úhradu vůči ČNB jako orgánu dohledu vzniklo pouze v 
případě úmyslu a hrubé nedbalosti.  
 
Omezení odpovědnosti zaměstnanců neakceptováno: 
Již stávající právní úprava umožňuje zaměstnancům vyvinit se 
z odpovědnosti za škodu, pokud o všech relevantních informacích 
nevěděli a vědět nemohli. ČNB si také jako zaměstnavatel může 
upravit rozhodovací, resp. schvalovací procedury, vč. vztahu 
k interní odpovědnosti za rozhodnutí, vnitřními předpisy. 
 
Omezení odpovědnosti členů správní rady GSFT akceptováno: 
 

„§ 200 
 
 (4) Škodu, kterou člen správní rady způsobil při výkonu své 
funkce, je povinen nahradit pouze způsobil-li ji úmyslně nebo jde-li 
o škodu způsobenou jeho hrubou nedbalostí. Škodu nahradí 
a) v plné výši, jedná-li se o škodu způsobenou úmyslně, 
b) až do celkové výše 600 000 Kč za celé období výkonu své funkce, 
jedná-li se o škodu vzniklou v důsledku hrubé nedbalosti.“ 
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Navrhujeme přitom následující znění odpovídajících 
ustanovení: 
 

§ 5a 
Omezení odpovědnosti orgánu příslušného k řešení krize 
 
(1) Česká národní banka nese odpovědnost za újmu 
způsobenou uplatněním opatření podle tohoto zákona 
pouze, je-li tato újma způsobena úmyslně nebo hrubou 
nedbalostí.  
(2) Škodu, kterou zaměstnanec České národní banky 
způsobil v souvislosti s uplatněním opatření podle tohoto 
zákona, je v souladu s pracovněprávními předpisy 
povinen nahradit pouze, způsobil-li ji úmyslně nebo jde-
li o škodu způsobenou jeho hrubou nedbalostí. 
 

§ 200 
 
 (4) Škodu, kterou člen správní rady způsobil při 
výkonu své funkce, je povinen nahradit pouze způsobil-li ji 
úmyslně nebo jde-li o škodu způsobenou jeho hrubou 
nedbalostí. Škodu nahradí 
a) v plné výši, jedná-li se o škodu způsobenou úmyslně, 
b) až do celkové výše 600 000 Kč za celé období výkonu 
své funkce, jedná-li se o škodu vzniklou v důsledku hrubé 
nedbalosti. 
 
K § 110 ZOPRK [Prodloužení trvání překlenovací 
instituce] 
 
Požadujeme, aby se § 110 ZOPRK upravil podle 

Akceptováno. 
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následujícího znění: 
 

§ 110 
(1) Nenastane-li žádná ze skutečností podle § 109 do 2 let 
od vykonatelnosti posledního rozhodnutí o přechodu podle § 
102 odst. 1, Česká národní banka po uplynutí této lhůty 
překlenovací instituci zruší s likvidací.  
(2) Lhůtu podle odstavce 1 může Česká národní banka 
prodloužit nejdéle o 1 rok, a to i opakovaně, je-li to 
a) potřebné pro zajištění toho, aby nastala některá ze 
skutečností podle § 109, nebo  
b) nezbytné k zajištění kontinuity zásadních činností 
překlenovací instituce.  
(3) Česká národní banka je povinna prodloužení lhůty 
odůvodnit, včetně posouzení dopadu prodloužení lhůty na 
tržní podmínky a s přihlédnutím k předpokládanému 
budoucímu vývoji na finančním trhu. 
 
Zásadní připomínka 
 
Odůvodnění: Ze stávajícího znění zákona není úplně 
srozumitelné, za jakých podmínek může ČNB prodloužit 
dvouletou lhůtu pro překlenovací instituci. Zejména 
navrhovaný odst. 2 písm. a) podle nás lépe odpovídá smyslu 
a účelu čl. 41 odst. 6 BRRD, než stávající znění zákona. 
K § 174 [Mlčenlivost ohledně notifikace o selhání] 
 
Požadujeme, aby došlo k doplnění odstavce 3 do § 174 
podle následující dikce: 
 

§ 174 odst. 3 
(3) Informaci podle odstavce 1 a informaci, kterou Česká 

Akceptováno.  
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národní banka, Ministerstvo financí nebo Garanční 
systém pro finanční trh obdrží podle obdobného 
ustanovení srovnatelného právního předpisu jiného 
členského státu, nelze bez předchozího písemného 
souhlasu původce informace poskytnout osobě nebo 
orgánu neuvedeným v odstavci 1. 
 
Odůvodnění: Požadavek na povinné informování ESRB 
podle BRRD se týká všech případů, kdy dojde k selhání 
instituce, a to i pokud dané instituci chybí jakákoliv 
systémová významnost nebo kdy nevykonává žádnou 
přeshraniční činnost. Povinná notifikace s nadbytečně 
širokým okruhem adresátů přitom podstatně zvyšuje riziko, 
že dojde k porušení povinnosti mlčenlivosti. Vyzrazení 
informace může mít negativní důsledky na další fungování 
povinné osoby, např. v podobě rizika spuštění „runu“ nebo 
jiného nekontrolovaného odlivu klientů anebo protistran. 
ESRB navíc není uvedena ve výčtu osob, které podléhají 
povinnosti mlčenlivosti podle čl. 84 BRRD. 
 
ESRB zveřejňuje všechny došlé notifikace na webových 
stránkách, ke kterým mají přístup všichni členové 
Evropského systému finančního dohledu (ESFS). Takové 
zveřejňování však směrnice BRRD nepředpokládá. Z tohoto 
důvodu navrhujeme legislativní změnu na úrovni ZOPRK a 
požadujeme rovněž, aby MF tuto otázku otevřelo při 
nejbližší vhodné příležitosti na evropské úrovni. 
 
K hlavě I části deváté ZOPRK [Jednání GSFT] 
 
Požadujeme, aby byl vyjasněn standard jednání GSFT 
takovým způsobem, aby nedošlo k pochybnostem případně 

§198a - Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Obecně lze souhlasit, že standard péče řádného hospodáře má 
sledovat rovněž účel veřejnoprávní osoby. Odpovědnost GSFT 
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rozporům ohledně aplikace obecné povinnosti jednat s péčí 
řádného hospodáře a dílčích cílů a účele existence GSFT. 
 
Zásadní připomínka 
 
Odůvodnění: Již z aktuálního právního stavu podle nás 
vyplývá, jakým způsobem konflikt mezi abstraktními 
principy hospodárné správy (jakéhokoliv) majetku a 
konkrétním účelem GSFT řešit. Nicméně pro utvrzení 
tohoto principu a vyloučení jakýchkoliv dalších pochybností 
navrhujeme úpravu, účelem které je tento závěr ještě posílit. 
Navrhovanou úpravou by mělo dojít k dalšímu vyjasnění 
obsahu pojmu „péče řádného hospodáře“, resp. 
odpovědnosti členů volených orgánů v souvislosti s GSFT. 
Rovněž navrhujeme, aby byl GSFT povinen zohlednit pouze 
ty informace, které má v dané chvíli k dispozici, a nebyla 
tak na něj ukládaná nadbytečná povinnost dodatečné 
informace systematicky vyhledávat, resp. produkovat. 
 
Za tímto účelem navrhujeme následující znění nového 198a 
ZOPRK: 

§ 198a 
Pravidla jednání Garančního systému 

Garanční systém jedná na základě informací, které má k 
dispozici v době vyhodnocování potřebnosti jednání, je-li 
jejich zohlednění zjevně opodstatněné, a na základě 
takové úrovně vyhodnocení informací, kterou lze za 
daných okolností rozumně požadovat. Jde-li o působnost 
v souvislosti s opatřením k řešení krize, řídí se rovněž 
účelem řešení krize na základě informací sdělených 
Českou národní bankou. 
 

však připomínkové místo navrhuje rozšířit tím, že se ukládají další 
povinnosti, resp. doplňuje se standard péče řádného hospodáře při 
nakládání s majetkem fondů o novou povinnost jednat tak, aby 
nedošlo k ohrožení finanční stability (účel řešení krize). Účelem ani 
povinností GSFT však není vyhodnocování dopadů svého jednání 
na finanční stabilitu, ale shromažďování prostředků a hospodaření 
s nimi (funkce kontroly placení příspěvků a funkce výplatního 
místa – „pay-box“). K vyhodnocování finanční stability a úkonů 
provedených v souvislosti s řešením krize není GSFT právně ani 
technicky vybaven. Aplikace takového ustanovení v praxi by pro 
GSFT představovala neúměrné riziko. 
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K § 212 odst. 6 [Pokyny ČNB Garančnímu systému] 
 

§ 212 
Použití majetku Fondu pro řešení krize 

(6) S majetkem nabytým v důsledku použití majetku ve 
Fondu pro řešení krize podle odstavce 1 nakládá 
Garanční systém podle pokynů České národní banky. 
(6) S majetkem nabytým Fondem pro řešení krize v 
přímém důsledku rozhodnutí podle odstavce 4 nakládá 
Garanční systém po konzultaci s Českou národní 
bankou. 
 
Zásadní připomínka 
 
Odůvodnění: S identifikací zdánlivého konfliktu mezi 
různými pravidly jednání GSFT nesouhlasíme. 
Nesouhlasíme rovněž s návrhem řešení, který riziko vzniku 
odpovědnosti pouze přenáší z členů správní rady na ČNB. 
Předkládáme proto návrh, který by měl MF identifikované 
rizika omezit a zároveň zachovat stávající koncepci 
rozdělení pravomoci v ZOPRK. S majetkem nabytým v 
důsledku řešení krize by tak i nadále měl nakládat GSFT, a 
to nově po povinné konzultaci s ČNB. 
 

§ 212 - Akceptováno. 
 
§ 212 odst. 6 zní: 
 
„(6) S majetkem nabytým Fondem pro řešení krize v přímém 
důsledku rozhodnutí podle odstavce 4 nakládá Garanční systém 
po konzultaci s Českou národní bankou.“ 
 

 K § 244 odst. 3 ZOPRK [Osoby povinné udržovat interní 
pravidla mlčenlivosti] 
 
Požadujeme v § 244 odst. 3 ZOPRK rozšířit výčet subjektů, 
které musejí zavést a udržovat vnitřní pravidla pro 
zachování mlčenlivosti, a to o osoby (orgány) uvedené v § 
244 odst. 1 písm. j), podle následujícího znění:  
§ 244 

Akceptováno. 
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 (3) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až g) a j) zavedou 
a udržují vnitřní pravidla pro zachování mlčenlivosti, včetně 
pravidel pro sdílení informací pouze mezi osobami přímo 
zapojenými do řešení krize. 
 
Zásadní připomínka 
 
Odůvodnění: Podle čl. 84(2) BRRD mají osoby podle čl. 
84(1)(j) BRRD, tedy „ostatní orgány zapojené do řešení 
krize“, povinnost zavést a udržovat pravidla pro zajištění 
důvěrnosti informací. ZOPRK nicméně tuto povinnost pro 
jiné orgány zapojené do řešení krize (např. ÚOHS) 
nestanoví. 
Související opatření k nápravě a správní delikty 
 
Doporučujeme, aby součástí návrhu byla i odpovídající 
opatření k nápravě, pokud návrh zákona zavádí v rámci 
ZOPRK nové povinnosti. Jde o změny v § 10 (povinnost 
vést seznamy o finančních smlouvách), § 23 odst. 5 
(omezení expozice za účelem odstranění překážek 
způsobilosti jiné instituce k řešení krize), § 37 odst. 1 písm. 
d) (odvolání nebo nahrazení osob ve vedoucích funkcích), § 
74a (souhlas věřitele s odpisem nebo konverzí), § 85 odst. 6 
(povinnost vést seznamy o finančních smlouvách), § 244 a 
245 ZOPRK (mlčenlivost povinných osob, členů jejich 
vedoucích osob a rovněž osob vykonávajících činnost pro 
povinné osoby). 
Odůvodnění: Pro zajištění plnění povinností stanovených 
ČNB je nezbytné, aby ČNB disponovala i odpovídajícími 
sankčními mechanismy. 

Akceptováno. 
 
§ 234 odst. 1 písm. e) zní: 
„e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 2454 odst. 2.“  
 
§ 234 odst. 2 písm. f) zní: 
„f) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 2454 odst. 2.“  
 
§ 236 odst. 1 písm. e) zní: 
„e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 2454 odst. 2.“ 
 
§ 236 odst. 2 písm. e) zní: 
„e) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 2454 odst. 2.“ 
 
§ 237 odst. 1 písm. d) zní: 
 
„d) nesplní povinnost vedení podrobných seznamů o finančních 
smlouvách uloženou Českou národní bankou podle § 7 odst. 4 
nebo § 85 odst. 6,“ 
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§ 237 odst. 1 písm. h) zní: 
 
„h) v rozporu s § 74a odst. 1 nezajistí souhlas vlastníka s odpisem 
nebo konverzí odepisovatelného kapitálového nástroje nebo 
nezajistí souhlas vlastníka se závazností odpisu nebo konverze 
odepisovatelného kapitálového nástroje,“ 
 
Dosavadní písmena h) až t) se označují jako písmena i) až u). 
 
§ 237 odst. 1 písm. v) zní: 
 
„v) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 244 odst. 2.“ 
 
§ 237 odst. 2 písm. e) zní: 
 
„e) nesplní povinnost vedení podrobných seznamů o finančních 
smlouvách uloženou Českou národní bankou podle § 10 odst. 1,“ 
 
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena f) až i). 
 
§ 237 odst. 2 písm. j) zní: 
 
„j) v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným podle 
§ 23 odst. 5 neomezí svou expozici vůči instituci,“ 
 

K bodu 7 (§ 22 odst. 1 a 2) 
 
Doporučujeme, aby se do uvedených ustanovení vložilo 
rovněž slovo „proveditelně“, takže ustanovení bude znít 
následovně: 
V § 22 odst. 1 a 2 se za slovo „lze“ vkládají slova 

Akceptováno. 
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„proveditelně a věrohodně“. 
Odůvodnění: Navržená úprava lépe odpovídá formulaci 
evropské předlohy. 
K bodu 12 (Zajištění souhlasu vlastníka kapitálového 
nástroje s odpisem a konverzí) 
 
Doporučujeme upravit znění zákona takovým způsobem, 
aby ve vztahu k vlastníkům kapitálových nástrojů nedošlo k 
retroaktivní účinnosti ustanovení. 
Odůvodnění: Vložením nových ustanovení § 74a a 74b do 
ZOPRK se zavádí nová povinnost pro držitelé kapitálových 
nástrojů. Tato povinnost se nicméně vkládá do ZOPRK, a 
její účinnost tak bude zpětná k účinnosti ZOPRK (srov. 
formulaci „Povinná osoba zajistí souhlas […] s pravomocí 
České národní banky odepsat nebo konvertovat nástroje, 
které byly vydány ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona…“). Zvýrazněná formulace, pokud již bude součástí 
ZOPRK, podle nás odkazuje k účinnosti ZOPRK, nikoliv k 
účinnosti změnového zákona. Řešením by mohlo být 
začlenění přechodného ustanovení ZOPRK do návrhu 
novely, které by odložilo účinnost § 74a a 74b ke dni přijetí 
novely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
„§ 74a 

Zajištění souhlasu vlastníka 
 

(1) Povinná osoba zajistí souhlas vlastníka 
odepisovatelných kapitálových nástrojů povinné osoby s 
pravomocí České národní banky odepsat nebo konvertovat tyto 
nástroje a jeho souhlas se závazností odpisu nebo konverze těchto 
odepisovatelných kapitálových nástrojů vůči jejich vlastníku. 

 
(2) Česká národní banka může požadovat, aby jí povinná 

osoba předložila právní posouzení vymahatelnosti souhlasu podle 
odstavce 1. 

 
(3) Nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 1 nemá vliv na 

pravomoc České národní banky odepsat nebo konvertovat 
odepisovatelné kapitálové nástroje.“ 

 

Přechodné ustanovení k novele zákona zní: 

„Čl. II 

Přechodné ustanovení 
 

Zajištění souhlasu vlastníka podle § 74a odst. 1 zákona č. 
374/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, se nevyžaduje u odepisovatelných kapitálových nástrojů 
povinné osoby vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona.“ 
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K bodu 15 (§ 82a) 
 
Doporučujeme v souvislosti se zavedením dalšího nástroje 
moratoria upravit i navazující ustanovení ZOPRK, které se 
dosud týkala již existujících „moratorií“ podle § 83 až 85 
ZOPRK. Jde o doplnění odkazu na § 82a do § 165 písm. b), 
§ 169 odst. 2, § 196 odst. 2 a § 223 odst. 1 a 2: 
V § 165 písm. b) se slovo „§ 83“ nahrazuje slovem „§ 82a“. 
V § 169 odst. 2 se slovo „§ 83“ nahrazuje slovem „§ 82a“. 
V § 196 odst. 2 se slovo „§ 83“ nahrazuje slovem „§ 82a“. 
V § 223 odst. 1 se slovo „§ 83“ nahrazuje slovem „§ 82a“. 
V § 223 odst. 1 se slovo „§ 83“ nahrazuje slovem „§ 82a“. 
 
Odůvodnění: Jde o technické doplnění, kterého účelem je 
reflektovat zavedení dalšího druhu moratoria i v 
souvisejících ustanoveních ZOPRK. 

 
 
 
Akceptováno. 

K bodu 25 (§ 151 odst. 4) 
 
Doporučujeme, aby byl bod 25 doplněn o následující znění: 
V § 151 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
„(4) Plán reorganizace podnikatelské činnosti podle 
odstavce 3 se předkládá Evropské komisi.“.  
Odůvodnění: Čl. 52 odst. 3 BRRD vyžaduje, aby se Komisi 
předkládal pouze takový plán reorganizace, při kterém se 
předpokládá poskytnutí veřejné podpory. Není tedy 
zapotřebí Komisi předkládat jakýkoliv plán reorganizace. 

Akceptováno.  
 
Akceptováno ve znění: 
 
„(4) Plán reorganizace podnikatelské činnosti podle odstavce 3 
Česká národní banka předkládá Evropské komisi.“ 
 

K bodu 48 (§ 251 odst. 2) 
Doporučujeme, aby ZOPRK rovněž stanovil, že rozhodnutí 
ČNB o schválení přeměny nevyžaduje formu veřejné listiny 

Akceptováno. 
 
Akceptováno ve znění: 
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(notářského zápisu). Za tímto účelem navrhujeme doplnění 
znění bodu 48 následovně: 
V § 251 odst. 3 větě druhé se slova „za povinnou osobu“ 
nahrazují slovy „v působnosti valné hromady nebo 
obdobného nejvyššího orgánu povinné osoby“ a ve větě 
čtvrté se za slovo „přeměny“ vkládají slova „ani 
rozhodnutí České národní banky v působnosti valné 
hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu povinné 
osoby o schválení přeměny“. 
 
Odůvodnění: Zákon o přeměnách vyžaduje, aby se o 
rozhodnutí valné hromady o schválení přeměny vyhotovil 
notářský zápis (viz např. § 21 odst. 4 zákona o přeměnách). 
V případě, že tak bude činit ČNB, která je sama veřejnou 
autoritou, je však takový požadavek nadbytečný (není důvod 
vyhotovit veřejnou listinu o aktech vykonaných veřejnými 
orgány), resp. není jasné, jestli se uplatní i vůči ČNB. 
Navrhovaná změna by to měla postavit na jisto. 

 
 

 
„(3) Zpráva o přeměně nemusí být zpracována. Přeměnu schvaluje 
za povinnou osobu v působnosti valné hromady nebo obdobného 
nejvyššího orgánu povinné osoby Česká národní banka. 
Vypracování projektu přeměny a rozhodnutí České národní banky v 
působnosti valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu 
povinné osoby o schválení přeměny povinné osoby zajistí na 
náklady povinné osoby Česká národní banka. Projekt přeměny a 
rozhodnutí České národní banky v působnosti valné hromady 
nebo obdobného nejvyššího orgánu povinné osoby o schválení 
přeměny nemusí mít formu notářského zápisu.“ 

K bodu 2 důvodové zprávy (§ 8 odst. 1) 
Doporučujeme do důvodové zprávy doplnit odůvodnění 
toho, proč dochází k vypuštění odkazu na § 17 až 19. 

Akceptováno. 
 
Důvodová zpráva se doplňuje:  
 
„Z předmětného ustanovení obsahující úpravu ozdravných plánů se 
navrhuje vypuštění nepřesného odkazu na § 17 až 19 obsahující 
úpravu plánů řešení krize.“  

K bodu 14 důvodové zprávy (§ 79) 
 
Doporučujeme v poslední větě odůvodnění vypustit zmínku 

Akceptováno. 
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o řízení o odejmutí licence.  
Odůvodnění: Souhlasíme, že stanovisko by mohlo být 
využitelné i v sankčním řízení, jehož důsledkem může být 
mj. i odejmutí licence. Nicméně nepovažujeme za potřebné 
předjímat to v důvodové zprávě, jelikož ke správnímu řízení 
nebo odejmutí licence nemusí nutně dojít vždy. 
K bodu 18 důvodové zprávy (§ 103 odst. 3) 
 
Doporučujeme upravit znění odůvodnění k uvedenému 
ustanovení následovně: 
 
„Překlenovací instituce musí být podle BRRD „ovládána“, 
tj. řízena, orgánem příslušným k řešení krize (čl. 40 odst. 2 
písm. a) BRRD). Požadavek BRRD přitom platí nezávisle 
na tom, jakou má překlenovací instituce korporátní strukturu 
a strukturu společníků. Obvyklá práva společníků se tak do 
značné míry vylučují. Obvyklá práva společníků se v 
režimu překlenovací instituce podle BRRD do značné 
míry omezují. Aby se zamezilo případným sporům ohledně 
pozdějšího nároku společníků na odpovídající podíl na 
likvidačním zůstatku, obsahuje BRRD rovněž pravidlo, 
podle kterého se „výnosy dosažené v důsledku ukončení 
provozu překlenovací instituce použijí ve prospěch 
akcionářů překlenovací instituce“ (čl. 41 odst. 8 druhý 
pododstavec BRRD). 
Český právní řád tento požadavek naplňuje již obecnou 
úpravou podílu na likvidačním zůstatku podle § 37 a násl. 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podle 
které má každý společník právo na podíl na likvidačním 
zůstatku. Obecná úprava tak dopadá na všechny případy, 
kdy k likvidaci překlenovací instituce dojde až po 
rozhodnutí o ukončení režimu překlenovací instituce. 

Akceptováno. 
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Jelikož však zavedením režimu překlenovací instituce 
dochází k výrazné redukci práv společníků na úroveň 
uvedenou v § 103 odst. 3 tohoto zákona, předmětným 
ustanovením se staví na jisto, že i v případě, že k likvidaci 
dojde ještě v režimu překlenovací instituce, bude právo 
společníků na podíl na likvidačním zůstatku nedotčeno.“ 
 
Odůvodnění: Zmínka o řízení překlenovací instituce 
orgánem příslušným k řešení krize je podle našeho názoru 
nadbytečná a pro odůvodnění změny není relevantní. 

Garanční 
systém 
finančního 
trhu 

K § 208 odst. 2 zákona o ozdravných postupech a řešení 
krize na finančním trhu 
 
Garanční systém souhlasí s navrženou úpravou ustanovení § 
208 odst. 2 zákona o ozdravných postupech a řešení krize na 
finančním trhu (dále též „ZOPRK“), avšak navrhuje, aby 
uvedené ustanovení bylo upřesněno z hlediska druhu 
informací předávaných Českou národní bankou Garančnímu 
systému.  
 
Uvedené zákonné ustanovení předpokládá uzavření dohody 
mezi Garančním systémem a Českou národní bankou o 
předávání informací, které by Garančnímu systému 
umožnily stanovit kvalifikovaný odhad budoucích příjmů a 
případných výdajů Fondu pro řešení krize a Fondu pojištění 
vkladů. 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Rozšiřování okruhu informací poskytovaných Českou národní 
bankou nad rámec stávající úpravy v ZoB a v návrhu novely 
ZOPRK nepovažujeme za důvodné. Tato otázka byla rovněž 
diskutována s Českou národní bankou, která se důrazně vymezuje 
proti poskytování údajů získaných od úvěrových institucí při 
výkonu dohledu. Garančnímu systému jsou poskytovány dostatečné 
informace pro výkon kontroly placení příspěvků úvěrovými 
institucemi a funkce výplatního místa. 
 
Připomínka GSFT zřejmě reflektuje úpravu obsaženou v bodech 70 
a 71 pokynům EBA týkajících se provádění zátěžových testů 
systémy pojištění vkladů (EBA/GL/2016/04).1 Požadavky ohledně 
informování GSFT podle DGSD, resp. BRRD a konkretizované 
v uvedených pokynech EBA, jsou již v platné legislativě pro případ 
aktivizace GSFT obsaženy: 

                                            
1 Podle čl. 70 citovaných pokynů EBA „DGSs should assess the arrangements in place (legal or administrative provisions, memoranda of understanding, etc.) for obtaining, 
as provided for in Article 4(10) of Directive 2014/49/EU, information on problems detected at a credit institution that are likely to give rise to the intervention of a DGS. In 
this regard they should assess whether these arrangements would allow sufficiently early information, for example where competent authorities exercise powers under Article 
27 of Directive 2014/59/EU (early intervention) or Article 104 of Directive 2013/36/EU  (supervisory powers), or where competent or resolution authorities determine under 
Article 32 of Directive 2014/59/EU that an institution is failing or likely to fail. “. 
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Podle Pokynů Evropského úřadu pro bankovnictví k 
zátěžovým testům systémů pojištění vkladů podle směrnice 
2014/49/EU (EBA/GL/2016/04) by v rámci stresového 
testování měla být testována i „kvalita zavedených 
mechanismů pro získávání informací od příslušných orgánů 
nebo orgánů příslušných k řešení krize o problémech 
zjištěných v úvěrové instituci, jež by mohly vést k zásahu 
systému pojištění vkladů, včetně uvedení, zda zajišťují 
obdržení včasných informací o začínajícím zhoršování 
finanční situace instituce (kvalitativní)“ (bod 72 Pokynů). 
Uvedený test by měl být proveden nejpozději do 3.7.2019. 
 
Z jednání mezi Garančním systémem a Českou národní 
bankou o případném uzavření dohody o předávání informací 
předpokládané shora uvedeným zákonným ustanovením 
však vyplynulo, že Česká národní banka nebude 
Garančnímu systému předávat žádné informace získané 
Českou národní bankou při výkonu dohledu, a to z obavy 
možného rozporu takové dohody s povinností mlčenlivosti 
ve vztahu k uvedeným informacím (přestože dle výslovného 
ustanovení § 247 odst. 3 písm. e) není výměna informací 
mezi Českou národní bankou a Garančním systémem 
porušením povinnosti mlčenlivosti).  
 
Z výše uvedeného důvodu tedy Garanční systém navrhuje 
upřesnit okruh předávaných informací tak, že se jedná o 
informace včetně vybraných informací předkládaných 
jednotlivými osobami (bankami, družstevními záložnami a 
stavebními spořitelnami) České národní bance při výkonu 
dohledu. Navrhováno je například toto znění:  
 
„Česká národní banka předkládá Garančnímu systému údaje 

  
- pro případ výplaty náhrad podle DGSD: § 41a odst. 6 ZoB - 

ČNB je povinna upozornit s předstihem GSFT na možnost 
zahájení výplaty náhrad podle § 41d  ZoB), 

- pro případy řešení krize podle BRRD: § 208 odst.1  ZOPRK 
- ČNB je povinna s předstihem upozornit GSFT na možnost 
uplatnění opatření k řešení krize a na možnost použití 
majetku Fondu pojištění vkladů a Fondu pro řešení krize. 
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nezbytné pro kontrolu placení příspěvků do Fondu pojištění 
vkladů, do 30 dnů od skončení příslušného období pro 
placení příspěvků do Fondu pro řešení krize údaje nezbytné 
pro jeho kontrolu a dále další informace podle dohody mezi 
Českou národní bankou a Garančním systémem, včetně 
vybraných informací předkládaných jednotlivými osobami 
České národní bance pro účely dohledu dle zákona 
upravujícího činnost bank a zákona upravujícího činnost 
spořitelních a úvěrních družstev, tak, aby bylo Garančnímu 
systému umožněno zejména stanovit kvalifikovaný odhad 
budoucích příjmů a případných výdajů Fondu pro řešení 
krize a Fondu pojištění vkladů.“     
 
Bez aktuálních a přesných informací o hospodářské situaci 
bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen není 
Garanční systém schopen provádět kvalifikovaný odhad 
budoucích příjmů a výdajů, jak stanoveno shora uvedeným 
zákonným ustanovením. Z tohoto důvodu prosím považujte 
uvedenou připomínku za zásadní.  
 
Zásadní připomínka  

 K § 212 odst. 6 zákona o ozdravných postupech a řešení 
krize na finančním trhu 
 
Garanční systém souhlasí s navrženou úpravou § 212 tak, 
aby byl doplněn odstavec 6, dle kterého by Garanční systém 
nakládal s majetkem nabytým v důsledku použití majetku ve 
Fondu pro řešení krize podle pokynů České národní banky.  
 
Majetek při řešení krize však může Garanční systém nabýt i 
v důsledku použití majetku ve Fondu pojištění vkladů podle 
§ 221.  

Neakceptováno, vysvětleno.  
 
FPV se na řešení krize může podílet pouze do výše neuhrazené 
ztráty (což lze analogicky přirovnat odpisu). Podle § 221 odst. 3 
ZOPRK je vyloučeno použití prostředků FPV v rámci 
rekapitalizace instituce, nedochází tedy k žádné obdobě konverze, 
při které by FPV nabýval aktiva instituce. FPV tedy nebude za 
žádných okolností nabývat aktiva, se kterými by mělo být 
nakládáno dle pokynů ČNB. 
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Z tohoto důvodu Garanční systém navrhuje doplnit návrh 
ustanovení § 212 odst. 6 takto: 
 
„(6) S majetkem nabytým v důsledku použití majetku ve 
Fondu pro řešení krize podle odstavce 1 nebo majetku ve 
Fondu pojištění vkladů podle § 221 nakládá Garanční 
systém podle pokynů České národní banky.“   

 K § 221 zákona o ozdravných postupech a řešení krize 
na finančním trhu a § 374 odst. 1 insolvenčního zákona    
 
Podle článku 9 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/49/EU (DGSD) provádí-li systém pojištění 
vkladů platby v rámci postupů pro řešení krize, má systém 
pojištění vkladů za příslušnou úvěrovou institucí 
pohledávku ve výši rovnající se částce, kterou vyplatil. Tato 
pohledávka má stejný stupeň priority jako pojištěné vklady 
podle vnitrostátního práva, kterým se řídí běžné úpadkové 
řízení.  
 
Uvedené ustanovení dosud nebylo zcela do českého 
právního řádu transponováno. Garanční systém tedy 
navrhuje upravit ustanovení § 221 ZOPRK tak, aby z něj 
vyplývalo, že spoluúčastí Fondu pojištění vkladů na 
financování řešení krize se Garanční systém stává věřitelem 
povinné osoby ve výši této spoluúčasti. 
 
Zároveň Garanční systém v této souvislosti navrhuje upravit 
§ 374 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona tak, aby z něj 
vyplývalo i přednostní postavení pohledávek Garančního 
systému vzniklých ze spoluúčasti Fondu pojištění vkladů na 
financování řešení krize podle  

Akceptováno. 
 
Připomínce je vyhověno doplněním nového odstavce (6) do § 221 
ZOPRK v tomto znění: 
 
„(6) Spoluúčastí Fondu pojištění vkladů na financování řešení 
krize se Garanční systém stává věřitelem povinné osoby ve výši 
této spoluúčasti.“ 
 
a 
 
úprava § 374 odst. 1 písm. d) InsZ 

 
„d) Garančního systému finančního trhu vzniklé podle § 41h 
odst. 2 zákona o bankách nebo podle § 221 odst. 6  zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.“ 
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upraveného § 221 ZOPRK.   
 K § 178 a ustanovení § 54 odst. 2 písm. b) zákona o 

ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 
 
Ustanovení článku 37 odst. 7 Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/59/EU umožňuje mechanismu 
financování řešení krize získat zpět veškeré přiměřené 
výdaje řádně vynaložené v souvislosti s použitím nástrojů či 
pravomocí k řešení krize, přičemž úhradu těchto nákladů 
může požadovat od povinné osoby jako přednostní věřitel, z 
výnosů v důsledku ukončení provozu překlenovací instituce 
nebo společnosti pro správu aktiv jako přednostní věřitel 
nebo je může započítat proti plnění, které příjemce hradí 
instituci v režimu řešení krize nebo případně vlastníkům 
akcií nebo jiných nástrojů účasti.  
 
Fondu pro řešení krize mohou v souvislosti s řešení krize 
vzniknout zejména náklady na získání prostředků pro řešení 
krize na trhu při nedostatku adekvátních prostředků 
(například náklady spojené se získáním úvěru, uzavřením 
úvěrové smluvní dokumentace, vydáním dluhopisů včetně 
příslušných poplatků a prodejem, resp. aukcí dluhopisů a 
dále z financování výnosů věřitelů takových prostředků – 
úroky, kupóny, rozdíl mezi cenou a nominální hodnotou 
dluhopisu, apod.).  
 
V ustanovení § 54 odst. 2 ZOPRK je sice při ocenění 
majetku a dluhů instituce v řešení krize počítáno s 
požadavkem Fondu pro řešení krize na úhradu úroků nebo 
plateb, kde povinnost je uhradit vznikla v souvislosti s 
poskytnutím úvěru nebo záruky instituci v řešení krize, toto 
právo Fondu pro řešení krize však není explicitně upraveno 

Akceptováno, upraveno. 
 
§ 178 nově zní:  
 
„Úhrada nákladů České národní banky a Fondu pro řešení krize 
 
§ 178  
 
(1) Česká národní banka a Fond pro řešení krize mají nárok na 
úhradu nákladů, které vynaložily v souvislosti s uplatněním 
opatření k řešení krize. Náklady jsou nahrazovány v prokázané 
výši. 
  
(2) Česká národní banka může uložit úhradu svých nákladů  
a) povinné osobě, 
b) překlenovací instituci, 
c) osobě pro správu aktiv, nebo 
d) původním vlastníkům nástrojů účasti na povinné osobě, došlo-li 
k přechodu jejich nástrojů účasti postupem podle § 96 odst. 1, § 
102 odst. 1 nebo § 113 odst. 1 a je-li jim poskytnuto protiplnění; 
takovou úhradu nákladů lze uložit pouze do výše poskytovaného 
protiplnění a pouze způsobem podle odstavce 4. 
 
(3) Fond pro řešení krize má právo na úhradu svých nákladů 
podle odst. 1 vůči osobám uvedeným v odst. 2.  
 
(4) Česká národní banka a Fond pro řešení krize započítá 
uloženou povinnost náhrady nákladů proti případnému 
poskytovanému protiplnění.“ 
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a navíc shora uvedené náklady mohou Fondu pro řešení 
krize vzniknout i při jiném použití majetku pro řešení krize, 
než pouze úvěru či záruky (viz § 212 odst. 1 ZOPRK).  
 
Garanční systém tedy navrhuje zapracovat do ZOPRK nárok 
Garančního systému na úhradu nákladů vynaložených z 
Fondu pro řešení krize v souvislosti s uplatněním opatření k 
řešení krize, obdobně jako v případě nároku ČNB dle 
ustanovení § 178 ZOPRK. Garanční systém zároveň 
uvedenou úpravu navrhuje zohlednit též v ustanovení § 54 
odst. 2 písm. b) ZOPRK tak, aby při ocenění majetku a 
dluhů povinné osoby byl vzat v úvahu i uvedený nárok 
Garančního systému na úhradu nákladů.   

 
Zohlednění nároku FŘK v ocenění majetku a dluhů povinné osoby 
je upraveno doplněním v § 54 odst. 2 písm. a):  
 
„a) Česká národní banka a Fond pro řešení krize mohou od 
povinné osoby v souladu s § 178 požadovat náhradu hotových 
výdajů, které řádně vynaložily v souvislosti s uplatněním opatření k 
řešení krize, 
 

Asociace pro 
kapitálový 
trh 

Část druhá - Změna insolvenčního zákona 
 
5. V § 367 odst. 1 se doplňuje písmeno h), které zní: 
„g) podfondu akciové společnosti s proměnným základním 
kapitálem podle zvláštního právního předpisu  
 .“ 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Navrhovaná právní úprava se nevztahuje k předmětu navrhovaného 
zákona ani nemá úzký vztah k jeho účelu. Dále se domníváme, že 
by navrhovaná právní úprava týkající se řešení úpadku podfondu 
akciové společnosti s proměnným základním kapitálem měla být 
podrobena širší diskuzi. Z těchto důvodů nelze připomínce vyhovět. 
 

6. V § 367 odst. 3 se slova „a), c), d) a f)“ nahrazují 
slovy „a), c), d), f) a h)“. 

 

7. části druhé hlavě IV dílu 1 se na konci nadpisu 
oddílu 2 doplňují slova „ , úpadek podfondu akciové 
společnosti s proměnným základním kapitálem“. 

 

8. V § 368 odst. 3 se za slova „§ 367 odst. 1 písm. f)“ 
vkládají slova „ , podfondu akciové společnosti s 
proměnným základním kapitálem“. 

 

9. Za § 368e se vkládají nové § 368f a 368g, které 
znějí: 
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„§ 368f 
(1) V případě úpadku podfondu akciové společnosti s 
proměnným základním kapitálem se insolvenční řízení 
zahajuje vůči akciové společnosti s proměnným základním 
kapitálem, která podfond v úpadku vytvořila. 
(2) Na akciovou společnost s proměnným základním 
kapitálem, vůči níž bylo insolvenční řízení zahájeno z 
důvodu úpadku podfondu, který vytvořila, se uplatní 
omezení a účinky dle tohoto zákona pouze ve vztahu k 
podfondu, který je v úpadku. Jmění samotné akciové 
společnosti s proměnným základním kapitálem, jakož i 
jmění dalších podfondů vytvořených akciovou společností s 
proměnným základním kapitálem, vůči níž bylo insolvenční 
řízení zahájeno z důvodu úpadku podfondu, není zahájením 
insolvenčního řízení, ani rozhodnutím o způsobu řešení 
úpadku podfondu, nijak dotčeno. 
(3) V případě úpadku podfondu akciové společnosti s 
proměnným základním kapitálem mohou přihlašovat své 
pohledávky pouze věřitelé, jejichž pohledávky představují 
dluhy zahrnuté ve jmění podfondu, který je v úpadku. 
Pohledávky věřitelů samotné akciové společnosti s 
proměnným základním kapitálem, ani pohledávky věřitelů 
dalších podfondů vytvořených touto akciovou společností s 
proměnným základním kapitálem, nemohou být v rámci 
řešení úpadku podfondu akciové společnosti s proměnným 
základním kapitálem přihlašovány, ani jinak uplatňovány. 
(4) V rámci zjišťování, zda došlo k úpadku či k hrozícímu 
úpadku podfondu akciové společnosti s proměnným 
základním kapitálem, se pro účely tohoto zákona za 
dlužníka považuje pouze podfond, který je v úpadku. 
(5) Akcionářem akciové společnosti s proměnným 
základním kapitálem, jež vytvořila podfond, který je v 
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úpadku, se v insolvenčním řízení zahájeném z důvodu 
úpadku podfondu, který akciová společnost s proměnným 
základním kapitálem vytvořila, rozumí pro účely tohoto 
zákona pouze akcionáři vlastnící investiční akcie vydané k 
podfondu, který je v úpadku.  
 
§ 368g 
(1) Akciové společnost s proměnným základním 
kapitálem, vůči níž bylo insolvenční řízení zahájeno z 
důvodu úpadku podfondu, který vytvořila, má i po 
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku podfondu dispoziční 
oprávnění k majetku, který není součástí jmění podfondu, 
který je v úpadku. 
 
(2) Věřitelé, jejichž pohledávky představují dluhy 
zahrnuté ve jmění podfondu, který je v úpadku, se 
uspokojují pouze z majetku, který je součástí jmění 
takového podfondu. 
 
(3) Rozhodnutím o způsobu řešení úpadku podfondu, 
který je v úpadku, není jakkoliv ovlivněna či omezena 
ostatní činnost akciové společnosti s proměnným základním 
kapitálem, jež podfond, který je v úpadku, vytvořila, a to 
zejména ve vztahu k dalším podfondům vytvořeným touto 
akciovou společnosti s proměnným základním kapitálem. 
Insolvenční správce ani jiný procesní subjekt není v případě 
úpadku podfondu oprávněn zasahovat do činnosti akciové 
společnosti s proměnným základním kapitálem, jež podfond, 
který je v úpadku, vytvořila, ve vztahu k ostatním jí 
vytvořeným podfondům.“ 
Důvodová zpráva - K bodům 5 až 9 (§ 367 odst. 1 a 3, § 
368 odst. 3, § 368f, § 368g) 
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Předmětná ustanovení narovnávají současný nejasný stav, 
kdy do českého právního řádu byla v rámci přijetí zákona č. 
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech, zavedena nová možnost investování do 
investičních fondů skrze akciové společnosti s proměnným 
kapitálem (tzv. SICAV), které mohou vytvářet podfondy, 
avšak tato nová úprava nebyla jakkoliv upravena 
insolvenčními předpisy. Vzniká tu tedy mezi subjekty 
podílejícími se na činnosti akciových společností s 
proměnným kapitálem a podfondů nejistota ohledně postupu 
v případě, že by u podfondu došlo ke vzniku úpadkové 
situace dle insolvenčních předpisů.  
Navržená právní úprava řeší praktické problémy zejména 
věřitelů a investorů různých podfondů vytvořených jednou 
akciovou společností s proměnným základním kapitálem, 
jejichž postavení je v současné době nejisté. Tyto subjekty 
sice mají právními předpisy garantováno oddělení jmění 
podfondu od akciové společnosti s proměnným základním 
kapitálem a od ostatních podfondů, avšak faktický úpadek 
jednoho z podfondů může způsobit právní úpadek akciové 
společnosti s proměnným základním kapitálem, a tedy i 
omezení činnosti ve vztahu k ostatním podfondům, které 
nejsou v úpadku, což je stav, který je negativní a 
zákonodárcem nezamýšlený. 
Podfondy jsou účetně a majetkově oddělené části jmění 
akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Je 
přitom právními předpisy stanoveno, že k uspokojení 
pohledávky věřitele nebo akcionáře za akciovou společností 
s proměnným základním kapitálem vytvářející podfondy, 
která vznikla v souvislosti s její investiční činností v rámci 
určitého podfondu, lze použít pouze majetek v tomto 
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podfondu. Majetek v podfondu nelze použít ke splnění 
dluhu, který není dluhem téhož podfondu. 
Vzhledem k tomu, že jedna akciová společnost s 
proměnným základním kapitálem může vytvořit více 
podfondů, jakož i vzhledem k tomu, že taková akciová 
společnost s proměnným základním kapitálem může sama 
vlastnit majetek neinvestiční povahy, který není přičitatelný 
žádnému podfondu (zejména upsaný zapisovaný základní 
kapitál akciové společnosti s proměnným základním 
kapitálem), je nutné, aby na takovou právní konstrukci 
reagoval i insolvenční zákon. Jednotlivé podfondy se totiž 
mohou dostat do úpadku (pokud například používají k 
investování zčásti i cizí zdroje – úvěry a zápůjčky, či se 
mohou vlivem investic teoreticky dostat do platební 
neschopnosti), přičemž za účinnosti stávající právní úpravy 
by v případě úpadkového stavu u jednoho podfondu vznikly 
zahájením insolvenčního řízení vůči akciové společnosti s 
proměnným základním kapitálem negativní důsledky 
(omezení dispozičního oprávnění a další činnosti) i pro 
ostatní podfondy, které se v úpadkové situaci nenacházejí. 
Navržená úprava tak stanoví, že v případě úpadku podfondů 
bude sice i nadále subjektem insolvenčního řízení primárně 
akciová společnost s proměnným základním kapitálem 
(neboť podfond samotný není subjektem práva, když právně 
se jedná pouze o účetně a majetkově oddělený soubor 
majetku a dluhů v rámci akciové společnosti s proměnným 
základním kapitálem), avšak zahájené insolvenční řízení a 
ani následné řešení úpadku podfondu by nemělo negativní 
vliv (omezení dispozičního oprávnění a další činnosti), a to 
jak na samotnou akciovou společnost s proměnným 
základním kapitálem, tak ani na kterýkoli z dalších jí 
vytvořených podfondů, které nejsou v úpadku. 
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Do insolvenčního řízení by se v takovém případě mohli 
úspěšně přihlásit pouze věřitelé, jejichž pohledávky 
představují dluhy zahrnuté do podfondu (tj. odpovídající 
dluhům vzniklým na účet podfondu). Zároveň by i 
insolvenční správce řešil pouze úpadek podfondu a neměl 
by žádná oprávnění ve vztahu k akciové společnosti s 
proměnným základním kapitálem a jejím dalším 
podfondům. 
Část čtvrtá - Změna zákona o investičních společnostech 
a investičních fondech 
 
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 
investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a 
zákona č. 148/2016 Sb., se mění takto: 
1. Za § 362 se vkládá nový § 362a, který zní: 
 
„§ 362a 
Zvláštní ustanovení pro případ úpadku akciové společnosti s 
proměnným základním kapitálem vytvářející podfondy 
(1) Bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku akciové společnosti 
s proměnným základním kapitálem vytvářející podfondy, 
zajistí převod podfondů vytvořených takovou akciovou 
společností s proměnným základním kapitálem do jiné 
akciové společnosti s proměnným kapitálem vytvářející 
podfondy mající téhož obhospodařovatele a/nebo téhož 
administrátora, nevedl-li výkon funkce obhospodařovatelem 
jako statutárním orgánem oprávněným akciovou společnost 
s proměnným základním kapitálem obhospodařovat s 
přihlédnutím ke všem okolnostem k jejímu úpadku, 
insolvenční správce nebo ten, kdo podle práva cizího státu 
vykonává úkoly srovnatelné s úkoly insolvenčního správce. 
(2) Insolvenčnímu správci nebo tomu, kdo podle práva 
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cizího státu vykonává úkoly srovnatelné s úkoly 
insolvenčního správce, přísluší za činnost uvedenou v 
odstavci 1 náhrada hotových výdajů a odměna. Pohledávka 
na jejich vyplacení je pohledávkou za majetkovou podstatou 
akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. 
(3) Nepostačuje-li majetková podstata akciové společnosti s 
proměnným základním kapitálem k vyplacení náhrady 
hotových výdajů a odměny insolvenčního správce nebo 
toho, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly 
srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, vyplatí je stát. 
(4) Česká národní banka stanoví vyhláškou pravidla pro 
určení výše odměny a hotových výdajů a podmínky náhrady 
odměny a hotových výdajů insolvenčního správce nebo 
toho, kdo podle práva cizího státu vykonává úkoly 
srovnatelné s úkoly insolvenčního správce, za splnění 
povinností stanovených v odstavci 1 a jejich maximální výši 
hrazenou státem. 
Důvodová zpráva - K bodu 1 (§ 362a) 
 
Navrhovaná úprava řeší doposud zákonem nestanovený 
postup při úpadku akciové společnosti s proměnným 
základním kapitálem, která vytváří podfondy. Takový stav 
vnáší nejistotu do legitimních očekávání zejména věřitelů a 
investorů do podfondů. 
Je nutné postavit na jisto, že podfondy mají být, obdobně 
jako podílové fondy při úpadku jejich obhospodařovatele, 
insolvenčním správcem převedeny na jinou akciovou 
společnost s proměnným základním kapitálem. 
Navržená právní úprava je přitom inspirována § 379 zákona, 
když vztah mezi akciovou společností s proměnným 
kapitálem a jejím podfondem je do jisté míry obdobný 
vztahu obhospodařovatele a jím obhospodařovaného 
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podílového fondu. Podfond ani podílový fond totiž nemohou 
existovat bez subjektu, který za ně (na jejich účet) jedná. 
Zároveň je u obou forem striktně odděleno jmění, tj. věřitelé 
akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, ani 
věřitelé obhospodařovatele se nemohou v případě úpadku 
těchto subjektů uspokojovat ze jmění podfondu či 
podílového fondu.  
Je tak navrženo, aby jmění podfondu mohlo být převedeno 
na jiný subjekt (jinou akciovou společnost s proměnným 
základním kapitálem), který zajistí řádnou správu jmění 
podfondu v případě úpadku stávající akciové společnosti s 
proměnným kapitálem. 
Část pátá – Účinnost 
 
Stávající text (mění se pouze označení části – vizte výše). 

 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Obecně 
S účinností od 1. ledna 2016 jsou bankovní subjekty 
povinny přispívat do fondu pro řešení krize. Příspěvek je pro 
Českou exportní banku (dále jen „ČEB“) významným 
novým mandatorním nákladem po dobu následujících 9 let, 
jehož výše bude vycházet ze stavu závazků ke konci roku. 
Jedná se o cca 160 mil. Kč ročně. Tuto částku musí ČEB 
odvádět i přesto, že je kryta neodvolatelnou státní zárukou a 
tudíž nemůže z fondu za žádných okolností čerpat. Proto 
bychom v rámci budoucí novelizace doporučili vyjmout 
ČEB z povinnosti do fondu přispívat. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
K vyjmutí ČEB z působnosti ZOPRK nemůže dojít do doby, než 
bude vyňata z působnosti CRD/CRR – tj. nebude „úvěrovou 
institucí“ ve smyslu čl. 4(1)(1) CRR.  
 
 

K novelizačnímu bodu 15 
 
Nově navrhovaný §82a umožňuje České národní bance 
(dále jen „ČNB“) „odložit nejdéle o 18 měsíců, a to i 
opakovaně, splatnost odepisovatelných kapitálových 
nástrojů vydaných povinnou osobou nebo odepisovatelných 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Uplatněním moratoria je sledován účel řešení krize a může být 
uplatněno výlučně v souladu se zásadami řešení krize, tedy i 
zásady, aby věřitelé a vlastníci kapitálových nástrojů byly 
uspokojeni alespoň v míře odpovídající míře uspokojení 
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závazků povinné osoby podle §122, včetně splatnosti úroku 
sjednaného v souvislosti s takovým nástrojem nebo 
závazkem.“ Domníváme se, že možnost opakovaného 
odložení bude mít negativní dopad na právní jistotu jedné ze 
skupin dotčených subjektů, a to na věřitele institucí, vůči 
kterým bude uplatňována pravomoc odložit splatnost 
závazků povinné osoby při řešení krize na finančním trhu. 
Tito nebudou moci po dobu odložení splatnosti vymáhat 
svou pohledávku vůči povinné osobě. Lze předpokládat, že 
pokud bude tento nástroj ČNB použit, bude se jednat o 
povinnou osobu takového významu, který by mohl ovlivnit 
stabilitu finančního trhu, a tudíž i osobu, která bude mít 
široký okruh věřitelů, vůči kterým bude mít pohledávky, jež 
budou po zásahu ČNB nevymahatelné po blíže neurčenou 
dobu. Proto bychom za účelem zajištění právní jistoty těchto 
dotčených subjektů doporučili omezit opakování odložení o 
18 měsíců na maximálně dvě možná opakování. Na základě 
výše uvedeného doporučujeme upravit navrhované znění § 
82a následovně: „Česká národní banka může odložit nejdéle 
o 18 měsíců, a to i opakovaně, nejvýše však třikrát po sobě, 
splatnost odepisovatelných kapitálových nástrojů vydaných 
povinnou osobou nebo odepisovatelných závazků povinné 
osoby podle §122, včetně splatnosti úroku sjednaného v 
souvislosti s takovým nástrojem nebo závazkem.“ 
 

v insolvenčním řízení. Uplatněním moratoria tedy nesmí dojít ke 
zkrácení věřitelů ani vlastníků kapitálových nástrojů. Účinky 
rozhodnutí ČNB o trvání moratoria jsou omezeny na 18 měsíců, 
kdy v případě prodloužení moratoria musí být vydáno nové 
rozhodnutí. Tento přístup byl zvolen, jelikož důvody pro uplatnění 
moratoria mohou trvat delší dobu než navrhované tři periody a 
zároveň je zajištěna dotčeným osobám možnost uplatňovat proti 
novým rozhodnutím opravné prostředky.    
 
Alternativou k řešení krize použitím tohoto nástroje, je insolvenční 
řízení instituce – a v důsledku insolvenčního řízení hrozí stav 
„faktického moratoria“ nikoliv pouze vybraným, ale všem 
věřitelům, a to potenciálně na delší období a bez předem stanovené 
doby trvání.  
 
Podobné omezení kromě toho není obsaženo ani v legislativě 
sousedních států (Rakousko, Slovensko), které tuto část BRRD 
transponovaly. 
 
 

K novelizačním bodům 40 a 41 
 
Z důvodu větší přehlednosti doporučujeme sloučit výše 
uvedené novelizační body do jednoho a uvést ho ve znění: 
„V § 222 odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují větami 
„Rozhodnutí lze doručit formou veřejné vyhlášky. 
Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGVM7TR4)



uveřejnění na internetových stránkách České národní 
banky.“.“. 
K podpisové doložce 
 
Doporučujeme opatřit návrh zákona podpisovou doložkou 
ve znění uvedeném v příloze č. 1 Legislativních pravidel 
vlády. 

Neakceptováno, vysvětleno.  
 
Návrh zákona bude opatřen podpisovou doložkou dle přílohy č. 1 
Legislativních pravidel vlády až v okamžiku jeho schválení vládou 
(tj. bude se jednat o vládní návrh zákona). 
 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 
 

Úvodní větu části druhé doporučujeme uvést do souladu s 
čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 
 

 
Akceptováno. 

K účinnosti 
Ustanovení o nabytí účinnosti doporučujeme uvést do 
souladu s čl. 53 odst. 3 Legislativních pravidel vlády a 
novelizační body neuvádět tučně. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 39 – k § 215a: 
 
1. Nesouhlasíme s vyloučením odkladného účinku podání 
rozkladu proti rozhodnutí  
o stanovení pravidelného nebo mimořádného příspěvku. 
Proklamované zefektivnění postupů při vyměřování 
příspěvků není podle našeho názoru dostatečným důvodem 
pro omezení práv dotčených osob.  
2. V navrženém odstavci 5 se stanoví, že zrušení nebo 
změna rozhodnutí o stanovení pravidelného nebo 
mimořádného příspěvku nemají vliv na účinky rozhodnutí 
vydaného jiné osobě pro totéž období. Účel této úpravy nám 
není zcela zřejmý. Rozhodnutí je individuálním správním 
aktem, který směřuje vůči v něm vymezeným účastníkům. 
Nejde-li o případ, kdy je jedno rozhodnutí přímo ze zákona 
podmíněno jiným rozhodnutím, nemohou mít zrušení nebo 
změna rozhodnutí jednoho účastníka samy o sobě vliv na 

1. Neakceptováno, vysvětleno. 
 Podle nařízení č. 2015/63 i samotné směrnice musí být pravidelný 
příspěvek instituce zaplacen vždy v daném roce, ve kterém je 
vyměřen, a alespoň jednou za rok. Přiznání odkladného účinku 
rozkladu proti rozhodnutí může splnění této povinnosti negativně 
ovlivnit, přičemž na dostatečných zdrojích ve fondu pro řešení 
krize existuje veřejný zájem. Rovněž nařízení počítá s tím, že 
případné rozdíly vyplývající z dodatečných informací se mají 
vypořádat v dalším roce (čl. 17(4)) - koncepčně se tedy nepočítá 
s tím, že zaplacený příspěvek bude za všech okolností správně 
vypočítaný, a zároveň se upravuje proces, jak případné 
nesprávnosti vypořádat. 
 

2. Akceptováno. 
V dohodě s připomínkovým místem navrhované ustanovení zní:  
 

„§ 215a 
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účinnost rozhodnutí jiného účastníka. V tomto ohledu 
považujeme úpravu za nadbytečnou. Něco jiného však je, že 
důvody, které vedly ke zrušení nebo změně jednoho 
rozhodnutí, se mohou vztahovat i k jinému rozhodnutí, 
pokud bylo vydáno na základě podobných skutkových 
okolností. Tomu ale navrhovaná úprava nezabrání 
(důvodem pro změnu nebo zrušení rozhodnutí by totiž 
nebyla samotná změna nebo zrušení jiného rozhodnutí, ale 
důvody, které k tomuto zrušení nebo změně rozhodnutí 
vedly). I z tohoto pohledu se tak jeví úprava jako 
nadbytečná. Navrhujeme proto toto ustanovení z návrhu 
zákona vypustit. 
 
Zásadní připomínka 

(1) Podání rozkladu proti rozhodnutí o stanovení 
pravidelného a mimořádného příspěvku nemá odkladný účinek.  

 
(2) Případný rozdíl mezi výší příspěvku, která byla 

stanovena rozhodnutím později zrušeným nebo změněným, a výší 
příspěvku, která měla být pro dané období správně stanovena, 
Česká národní banka zohlední v rozhodnutí o stanovení 
pravidelného příspěvku splatného v následujícím období. Česká 
národní banka obdobně zohlední rozdíl mezi výší příspěvku, která 
byla v daném období stanovena ostatním povinným osobám, a výší 
příspěvku, která ostatním povinným osobám měla být pro dané 
období stanovena. Čl. 17 odst. 4 nařízení o pravidelných 
příspěvcích se použije obdobně.  

 
(3) Rozdíl mezi výší příspěvku, která byla v daném období 

stanovena ostatním povinným osobám, a výší příspěvku, která 
měla být ostatním povinným osobám pro dané období stanovena 
v důsledku změny výše příspěvku podle odstavce 2 věty první, není 
důvodem pro zahájení přezkumného řízení, nařízení nebo 
povolení obnovy řízení nebo vydání nového rozhodnutí ve věcech, 
které se týkaly stanovení příspěvků ostatním povinným osobám. 

 
 (4) Případný přeplatek zjištěný podle odstavce 2, který 

nelze zohlednit v následujícím období postupem podle odstavce 2, 
Garanční systém vypořádá na základě dohody s osobou, která 
příspěvek uhradila nebo s jejím právním nástupcem. 

 
(5) Případný nedoplatek zjištěný podle odstavce 2, který 

nelze zohlednit v následujícím období postupem podle odstavce 2, 
může Garanční systém po povinné osobě nebo jejím právním 
nástupci požadovat i v případech, kdy přestali být povinnou 
osobou.“ 
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K čl. I bodu 4 – k § 10 odst. 3: 
Do zákona se předmětným ustanovením doplňuje oprávnění 
České národní banky stanovit nově vyhláškou podrobnosti k 
požadavkům plynoucím z odstavce 1, mezi něž patří  
i případná povinnost instituce vést podrobné seznamy o 
finančních smlouvách, jejichž smluvní stranou je. Obdobné 
zmocňovací ustanovení je pak navrhováno v § 85  
odst. 7. Doporučujeme vztah obou zmocňovacích 
ustanovení vyjasnit, případně  
v § 10 odst. 3 provést změny, z nichž by bylo zřejmé, že toto 
zmocnění se vztahuje pouze k ozdravným plánům instituce. 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Navrhované ustanovení § 10 odst. 1 transponuje čl. 5(8) směrnice 
BRRD, kterým se upravují náležitosti sestavení ozdravných plánů. 
Navrhované ustanovení § 85 odst. 6 je transpozicí článku 71(7) 
BRRD a upravuje pravomoci ČNB k řešení krize. 
 
Navrhovaná ustanovení tedy dopadají na jiné případy, ve kterých 
ČNB uloží instituci vedení podrobných seznamů a rozsah 
požadovaných náležitostí tohoto seznamu může být rozdílný. Vztah 
zmocnění v § 10 odst. 3 pouze k ozdravným plánům je vyjádřen 
v první větě tohoto ustanovení.   

K čl. I bodu 27 – k § 199 odst. 4: 
 
Členové správní rady mají mít nově právo na náhradu 
nákladů vzniklých jim v souvislosti s výkonem funkce, 
přičemž zvláštní část důvodové zprávy uvádí, že pokud by 
nebylo ustanovení v této podobě do zákona doplněno, 
nebylo by možné členům správní rady uhradit žádné 
náklady spojené s výkonem funkce ve správní radě 
(výslovně jsou pak zmíněny náklady na cestovné). Podle § 
199 odst. 3 členy správní rady tvoří 2 zaměstnanci České 
národní banky, 2 členové jsou jmenování z řad státních či 
ostatních zaměstnanců Ministerstva financí a jeden člen je 
jmenován na návrh České bankovní asociace. Domníváme 
se, že tyto osoby jsou i nadále v zaměstnaneckém či 
služebním poměru k subjektu, který je nominoval, a proto 
by náklady na cestovné, stravné apod. měly být hrazeny 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Navrhované ustanovení je analogií úpravy § 41b odst. 6 ZoB, která 
byla účinná do 31.12.2015 pro Fond pojištění vkladů.  
 
Navrhované ustanovení je doplněno v souladu s poslední větou 
uplatněné připomínky následovně: 
 

„(4) Člen správní rady má vůči Garančnímu systému 
právo na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s výkonem 
jeho funkce.“  
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jejich zaměstnavatelem a není třeba výslovně uvádět, že na 
úhradu těchto nákladů mají právo. Navíc z nově vkládaného 
odstavce 4 není zřejmé, kdo by měl tyto případné náklady 
hradit. 
 
 
 

Úřad vlády – 
Odbor 
kompatibility 

K bodu 7 - § 22:  
Ustanovení se doplňuje s odkazem na čl. 15 BRRD. BRRD 
však stanoví nejen domněnku „věrohodnosti“, ale i 
„proveditelnosti“, s tím, že minimální rámec aspektů pro 
posouzení způsobilosti je uvedený v příloze (oddíl C) 
BRRD; k uvedenému výčtu je pak zmocněna EBA  vydat v 
přenesené pravomoci právní předpis s obecnou působností. 
Tak se i stalo, k čl. 15 BRRD bylo vydáno nařízení EU 
2016/1075 . Navrhujeme proto navržený doplněk ust. § 22 
ještě zpřesnit. K vysvětlení pojmů „proveditelně a 
věrohodně“ lze použít odkaz na přímo použitelný předpis 
Evropské unie. Upřesnit je třeba i důvodovou zprávu k 
tomuto ustanovení odkazující na výklad pojmu v předpisu 
EBA, když uvedené pojmy je třeba aplikovat v souladu s 
přímo použitelným předpisem EK. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno. 
 
Do legislativního textu se doplňuje domněnka „proveditelnosti“ a 
doplňuje se odst. 3, který zní: 
 
„(3) Podrobnosti postupu posouzení způsobilosti instituce nebo 
skupiny k řešení krize vymezuje přímo použitelný předpis 
Evropské unie.“ 
 
Důvodová zpráva se zpřesňuje: 
 
„V předmětném ustanovení dochází ke zpřesnění transpozice článku 
15 BRRD tím, že se doplňují kritéria věrohodnosti a 
proveditelnosti.  Výklad těchto pojmů je třeba aplikovat v souladu 
s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1075, které 
stanoví podrobnosti postupu posouzení způsobilosti k řešení krize.“    
  

K bodu 8 - § 23 odst. 5: 
Není zřejmé, zda je ustanovení formulováno tak, aby 
nepůsobilo problém z hlediska transpozice čl. 44 odst. 2 
posledního pododstavce BRRD. Podle tohoto ustanovení má 
jít o závazky, které jsou způsobilé pro bail-in, omezení by se 
tedy nemělo vztahovat na všechny, ale jen na tyto závazky. 
Dále by neměla být dotčena pravidla pro velké expozice dle 
CRD IV, což není zaručeno při výkladu navrhované právní 

 
Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
V důsledku navrhované úpravy nedochází k ovlivnění právní 
úpravy velkých expozic obsažené v CRR a nepovažujeme proto za 
nutné (ani legislativně správné) explicitně uvádět, že ustanovení 
upravující velké expozice v přímo použitelném předpise nejsou 
dotčena.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGVM7TR4)



úpravy, který v ní bude vidět speciální ustanovení. Podle 
citovaného čl. 44/2 BRRD by naopak navrhovaný § 23 odst. 
5 měl být speciální jen do té míry, v jaké neovlivňuje 
kolidující pravidla dle CRD IV. Navrhujeme ustanovení v 
tomto smyslu doplnit. 
 
Zásadní připomínka 

 
Dle článku 44(2) poslední odstavec BRRD, který je navrhovaným 
ustanovením transponován, orgán příslušný k řešení krize (ČNB) 
postupuje s cílem zajistit způsobilost instituce k řešení krize 
v souladu s čl. 17(5)(b) BRRD, který opravňuje orgán příslušný 
k řešení krize požadovat, aby instituce omezila svou maximální 
individuální nebo celkovou expozici.  
 
Navrhované ustanovení upravíme tak, že namísto termínu „úvěrová 
angažovanost“ bude použit termín “expozice“ v souladu s čl. 
17(5)(b) BRRD.  
 

K bodu 12 - § 74a a 74b: 
Dle důvodové zprávy je záměrem doplnit či rozšířit smluvní 
bail-in dle čl. 55 BRRD i o kapitálové nástroje. Není však 
jasné, zda čl. 55, dosud vykazovaný jako plně 
transponovaný do § 148 a 149 o smluvním bail-inu 
odepisovatelných závazků, nebrání tak široce 
koncipovanému kroku. Rozsah bail-inu podle čl. 44 BRRD 
je dán pojmem „závazky“, čl. 2/1/71 BRRD pak sice 
vylučuje z pojmu odepisovatelné závazky odepisovatelné 
kapitálové nástroje (právě tak jako § 122), ovšem ty jsou 
zase definovány v čl. 2/1/74 jako nástroje pro účely hlavy 
IV, kapitoly IV oddílu 5 (tzn. bail-in) a kapitoly V (tzn. 
odpisy). Samotný čl. 55 pak hovoří o smluvním ujednání v 
dohodě vytvářející daný závazek (contractual term in the 
agreement creating the liability), takže by se mělo týkat jen 
těch kapitálových nástrojů (definovaných jako vedlejší tier 1 
a tier 2), které mají smluvní základ. Takto by také bylo 
vhodné to vyjádřit v § 74a odst. 1, tedy ne jako „souhlas 
vlastníka“, ale jako „souhlas věřitele závazku spojeného s 
odepisovatelným kapitálovým nástrojem“, případně 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Jak vyplývá z čl. 42(2) nařízení č. 2016/1075, požadavky čl. 55 
BRRD se vztahují i na kapitálové nástroje, koncepčně tedy 
navrhovaná úprava není v rozporu s čl. 55 BRRD. Naopak, máme 
za to, že plnou transpozici čl. 55 BRRD bez navrhovaného § 74a a 
74b není možné předpokládat. 
 
Pojem „vlastník kapitálového nástroje“ je v ZOPRK již 
používaným pojmem, jeho nahrazení proto nepovažujeme za 
nezbytné. Veškeré kapitálové nástroje jak jsou definovány v § 2 
odst. 2 písm. k) ZOPRK (nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 a 
nástroje kapitálu tier 2) mají smluvní základ, tudíž je tato podmínka 
naplněna. 
 
Zařazením navrhované úpravy do § 148 by se nejednalo o 
systematickou úpravu. 
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nevkládat nové paragrafy, ale jen upravit § 148 odst. 1 tak, 
aby pokrýval i odepisovatelné kapitálové nástroje. 
 
Zásadní připomínka 
Má-li se smluvní uznání bail-inu vztáhnout na dosud 
nezahrnuté kapitálové nástroje, pak je dále nutno upozornit 
na to, že čl. 55 BRRD má jisté podmínky v odst. 1, které 
návrh neprovádí. Zejména jeho písm. a) vylučuje závazky 
vyloučené v čl. 44 odst. 2 BRRD, což není v návrhu 
dostatečně vysvětleno a není jasné, zda některé závazky jím 
vyloučené nebudou spadat pod odepisovatelné kapitálové 
nástroje. V tomto směru je vhodné přinejmenším doplnit 
důvodovou zprávu. 

Máme za to, že výjimku uvedenou v čl. 55(1)(a) je nutno vykládat 
v souladu s jejím smyslem. Cílem výjimky je zbytečně nevyžadovat 
doložku o souhlasu s provedením bail-in při smlouvách, které bail-
inu nepodléhají. Závazky vyloučené dle čl. 44(2) BRRD ani vklady 
dle čl. 108(a) BRRD nejsou odepisovatelnými kapitálovými 
nástroji. Odpisu a konverzi kapitálových nástrojů v principu 
podléhají všechny kapitálové nástroje, u kapitálových nástrojů je 
proto transpozice výjimek nelogická.  
 
DZ se doplňuje následovně:  
 
„Jelikož odpisu a konverzi v principu podléhají všechny 
odepisovatelné kapitálové nástroje, nejsou explicitně upraveny 
výjimky v čl. 55 odst. 1 písm. a) a b) BRRD, které se na 
odepisovatelné kapitálové nástroje nevztahují.“ 

K bodu 15 - § 82a: 
Souřadně vedle sebe jsou tu zmíněny odepisovatelné 
kapitálové nástroje a odepisovatelné závazky. Druhý pojem 
opět odkazuje k definici § 122, první k definici podle § 2 
odst. 2 písm. k). Čl. 63/1/j) BRRD však míří pouze na 
způsobilé závazky tak, jak jsou definovány v čl. 2/1/71, 
nikoli na „příslušné kapitálové nástroje“ (které jsou 
provedeny právě v § 2 odst. 2 písm. k) jako odepisovatelné 
kapitálové nástroje). Je tedy alespoň v důvodové zprávě 
nutno objasnit vazbu, která vede k možnosti zahrnout také 
odepisovatelné kapitálové nástroje do pravomoci podle čl. 
63/1/j). Navíc jsou i z této pravomoci vyňaty závazky podle 
čl. 44/2, tedy podle § 122, a to je třeba do návrhu doplnit. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Nesouhlasíme s tím, že čl. 63(1)(j) dopadá nutně pouze na 
odepisovatelné závazky. Pojem „debt instruments“ dle čl. 2 odst. 1 
(48) je dostatečně široký na to, aby v sobě zahrnul i nástroje 
kapitálu AT1 a T2.  
 
Odepisovatelné závazky jsou v § 122 ZOPRK v podstatě 
definovány jako „všechny závazky instituce s výjimkou těch 
uvedených v čl. 44(2) BRRD“. Z této perspektivy proto doplnění 
odkazu na § 122 není nutné. 
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Zásadní připomínka 
Dále doporučujeme neoznačovat podtržením slova „nejdéle 
o 18 měsíců, a to i opakovaně“ – tato časová podmínka není 
v BRRD formulována. 

Akceptováno. 

 K bodu 16 - § 85 odst. 7: 
 
Místo slov „může stanovit“ požadujeme uvést „stanoví“. V 
dané oblasti platí přímo použitelný předpis EU  – nařízení 
Evropské komise vydané v přenesené pravomoci, kterým se 
BRRD v dané věci doplňuje. Vazbu na tuto úpravu je třeba 
ve vnitrostátním právním řádu vyjádřit, pokud by vyhláška 
vydána být „nemusela“, musel by tuto vazbu vyjádřit 
ZOPRK. 
Aktualizovat je třeba i důvodovou zprávu k tomuto 
ustanovení. 
 

Akceptováno. 
 
V odst. 6 předmětného ustanovení se doplňuje vyjádření vazby na 
přímo použitelné nařízení EK následovně: 
 

„(6) Nad rámec oprávnění podle odstavce 1 nebo 2 může 
Česká národní banka povinné osobě uložit povinnost vedení 
podrobných seznamů o finančních smlouvách, jejichž stranou 
povinná osoba je; přitom vychází z přímo použitelného  předpisu 
Evropské unie.“ 
 
Aktualizace důvodové zprávy: 

„Podrobnosti o tom, (a) jakého rozsahu má být minimální soubor 
informací o finančních smlouvách, které by měly být obsaženy 
v těchto seznamech; a (b) okolnostech, za kterých by měl být 
požadavek uložen, stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2016/1712.“  

K bodu 25 - § 151 odst. 4: 
 
V odůvodnění k tomuto ustanovení se uvádí, že návrhem se 
vyjasňuje, že plán reorganizace podnikatelské činnosti se 
předkládá Evropské komisi. Dle našeho názoru je tento 
požadavek obsažen již v platném znění odstavce 3 ust. § 
151. Pokud by mělo být upraveno takto samostatně, bylo by 
nejspíš vhodné i upřesnit, kdo plán předkládá, účinky 
předložení apod. (srov. Sdělení o bankovnictví – body 24/d, 
49, 50 a násl.). 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Souhlasíme, že požadavek předložení plánu reorganizace je již dnes 
obsažen v předmětném ustanovení, změna spočívá pouze v jasnější 
textaci. Nově bude ustanovení znít:  
 
„(4) Plán reorganizace podnikatelské činnosti podle odstavce 3 
Česká národní banka předkládá Evropské komisi.“ 
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