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bod., 
apod.) 

Obsah 

 

§ 7b  

 

(1) Česká národní banka může z moci úřední na 
časově omezenou dobu udělit licenci překlenovací instituci 
podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 
krize na finančním trhu, nesplňuje-li tato instituce 
podmínky pro udělení licence podle § 4. 

(2)  Předloží-li nabyvatel majetku nebo závazků 
povinné osoby podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu žádost o udělení 
licence, Česká národní banka žádost bez zbytečného 
odkladu posoudí. 

32014L0059 

 

čl. 41 odst. 
1 posl. 
pododstav
ec 

Bez ohledu na ustanovení uvedená v prvním 
pododstavci písm. e) a f) a je-li to nutné pro 
dosažení účelu řešení krize, může být 
překlenovací instituce usazena nebo povolena, 
aniž by po krátkou dobu na začátku svého 
provozu byla v souladu se směrnicí 2013/36/EU 
nebo 2014/65/EU. Orgán příslušný k řešení krize 
předloží za tímto účelem příslušnému orgánu 
žádost v tomto smyslu. Pokud příslušný orgán 
rozhodne o udělení uvedeného povolení, uvede 
dobu, po kterou daná překlenovací instituce 
nemusí dodržovat požadavky uvedených směrnic. 

   čl. 38 odst. 
7 

7. Kupující musí mít nezbytná povolení k 
provozování činnosti, kterou zakoupí, je-li 
převod proveden podle odstavce 1. Příslušné 
orgány zajistí, aby žádost o povolení byla 
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posouzena včas, ve spojení převodem. 

§ 11 odst. 
2 

Banka a pobočka zahraniční banky informuje klienta o 
systému pojištění pohledávek z vkladů, kterého se účastní, 
a poskytne mu rovněž další informace o fungování 
příslušného systému pojištění pohledávek z vkladů 
v rozsahu informačního přehledu pro klienta podle 
odstavce 6. Tyto informace se klientovi poskytují 
prokazatelným způsobem před uzavřením smlouvy o účtu 
nebo před přijetím vkladu, a to v českém jazyce nebo v 
jazyce, na kterém se banka nebo pobočka zahraniční 
banky s klientem dohodla. Banka nebo pobočka 
zahraniční banky zajistí písemné potvrzení klienta o tom, 
že tyto informace obdržel, a uchovává je po celou dobu 
trvání vkladu. 

32014L0049 

 

 

Čl. 16 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby úvěrové instituce 
poskytly současným i případným budoucím 
vkladatelům informace potřebné k určení 
systémů pojištění vkladů, jichž jsou tyto instituce 
a jejich pobočky členy v rámci Unie. Členské 
státy zajistí, aby úvěrové instituce současné i 
případné budoucí vkladatele informovaly o 
použitelných vyloučeních z ochrany poskytované 
systémem pojištění vkladů. 

  32014L0049 Čl. 16 
odst. 2 

Informace uvedené v odstavci 1 musí být 
vkladatelům poskytnuty před uzavřením smlouvy 
o vkladu. Vkladatelé potvrdí, že tyto informace 
obdrželi. Za tímto účelem se použije vzor 
obsažený v příloze I. 

  32014L0049 Čl. 16 
odst. 4 

Informace stanovené v odstavci 1 musí být 
poskytovány způsobem stanoveným 
vnitrostátním právem v jazyce, na němž se 
vkladatel a úvěrová instituce dohodli při otevírání 
účtu, nebo v úředním jazyce nebo jazycích 
členského státu, ve kterém je pobočka usazena. 

§ 11 odst. 
3 

Pokud daná pohledávka z vkladu podléhá ochraně 
poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů, 
uvede to banka a pobočka zahraniční banky ve výpisu z 
účtu nebo v obdobném dokumentu určeném klientovi, a 

32014L0049 Čl. 16 
odst. 3 
pododst. 1 

Způsobilost vkladů je vkladatelům potvrzována 
na výpisech z účtu včetně odkazu na informační 
přehled uvedený v příloze I. V tomto 
informačním přehledu je rovněž uveden odkaz na 
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v takovém případě v něm dále uvede odkaz na informační 
přehled pro klienta podle odstavce 6. Tento informační 
přehled poskytuje banka nebo pobočka zahraniční banky 
klientovi alespoň jednou ročně. 

internetové stránky příslušného systému pojištění 
vkladů. Informační přehled uvedený v příloze I je 
vkladatelům poskytován alespoň jednou ročně. 

§ 11 odst. 
4 

Pokud klient využívá systém elektronického bankovnictví, 
může mu banka nebo pobočka zahraniční banky sdělit 
informace uvedené v odstavcích 2 a 3 prostřednictvím 
tohoto systému. Na žádost klienta poskytne banka nebo 
pobočka zahraniční banky tyto informace v listinné 
podobě. 

32014L0049 Čl. 16 
odst. 8 

Jestliže vkladatel používá internetové 
bankovnictví, mohou být informace, jež mají být 
podle této směrnice poskytnuty, sděleny 
elektronickými prostředky. Pokud o to vkladatel 
požádá, musí být sděleny v papírové podobě. 

§ 11 odst. 
5 

Garanční systém finančního trhu (dále jen „Garanční 
systém“) uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informace týkající se zejména podmínek pojištění 
pohledávek z vkladů, postupu jejich uplatnění a výplaty z 
Fondu pojištění vkladů (dále jen „Fond“). 

32014L0049 Čl. 16 
odst. 3 
pododst. 2 

Internetové stránky systému pojištění vkladů 
musí obsahovat potřebné informace pro 
vkladatele, zejména o ustanoveních o postupu a 
podmínkách pojištění vkladů podle této směrnice. 

§ 11 odst. 
6 

Informační přehled pro klienta obsahuje základní 
informace o limitu pojištění, lhůtě pro výplatu a měně, ve 
které bude náhrada za pohledávku z vkladu vyplacena, o 
tom, kterému systému pojištění pohledávek z vkladů daný 
vklad podléhá, a další související informace potřebné pro 
klienta. Česká národní banka stanoví vyhláškou vzor 
tohoto informačního přehledu. 

32014L0049 Čl. 16 
odst. 3 
pododst. 1 

Způsobilost vkladů je vkladatelům potvrzována 
na výpisech z účtu včetně odkazu na informační 
přehled uvedený v příloze I. V tomto 
informačním přehledu je rovněž uveden odkaz na 
internetové stránky příslušného systému pojištění 
vkladů. Informační přehled uvedený v příloze I je 
vkladatelům poskytován alespoň jednou ročně. 

§ 16 odst. 
5  

 (5) Banka může převést svůj obchodní závod také na 
akciovou společnost, jejímž jediným akcionářem je Česká 
republika, pokud tato akciová společnost splňuje požadavek 
minimální výše základního kapitálu podle § 4 odst. 1 (dále jen 
„banka zvláštního určení“). Banka zvláštního určení splňuje 
podmínky pro udělení licence podle § 4 odst. 5, pokud Česká 
národní banka udělí předchozí souhlas k uzavření smlouvy o 
převodu obchodního závodu na banku zvláštního určení; v 

32014L0059 čl. 40 1. Členské státy za účelem uplatňování nástroje 
překlenovací instituce a s ohledem na potřebu 
udržet zásadní funkce v rámci překlenovací 
instituce zajistí, aby orgány příslušné k řešení 
krize měly pravomoci převést na překlenovací 
instituci:  

a) akcie nebo jiné nástroje účasti vydané jednou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 4 

tomto případě jí Česká národní banka udělí licenci v rozsahu 
činností povolených bance, která na ni svůj obchodní závod 
převádí. Banka zvláštního určení nesmí vykonávat činnosti 
uvedené v licenci přede dnem nabytí účinnosti smlouvy o 
převodu obchodního závodu, přičemž smlouva o převodu 
obchodního závodu může nabýt účinnosti nejdříve dnem 
udělení licence bance zvláštního určení. 

 

nebo více institucemi v režimu řešení krize;  

b) veškerá nebo jakákoli aktiva, práva nebo 
závazky jedné nebo více institucí v režimu řešení 
krize.  

S výhradou článku 85 může k převodu 
uvedenému v prvním pododstavci dojít bez 
získání souhlasu akcionářů institucí v režimu 
řešení krize nebo jakékoli třetí strany jiné než 
překlenovací instituce a bez dodržení jakýchkoli 
procesních požadavků podle práva obchodních 
společností nebo práva cenných papírů.  

2. Překlenovací instituce je právnická osoba, 
která splňuje všechny tyto požadavky:  

a) je zcela nebo částečně vlastněna jedním nebo 
více veřejnými orgány, mezi něž může patřit 
orgán příslušný k řešení krize nebo mechanismus 
financování k řešení krizí, a je ovládána orgánem 
příslušným k řešení krize;  

b) je vytvořena za účelem získání a držení 
některých nebo všech akcií nebo jiných nástrojů 
účasti vydaných institucí v režimu řešení krize 
nebo některých nebo všech aktiv, práv a závazků 
jedné nebo více institucí v režimu řešení krize za 
účelem zachování přístupu k zásadním funkcím a 
prodeji instituce nebo subjektu uvedeného v čl. 1 
odst. 1 písm. b), c) nebo d).  

Použitím nástroje rekapitalizace z vnitřních 
zdrojů pro účel uvedený v čl. 43 odst. 2 písm. b) 
nesmí být dotčena schopnost orgánu příslušného 
k řešení krize ovládat překlenovací instituci.  
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3. Při použití nástroje překlenovací instituce 
orgán příslušný k řešení krize zajistí, aby celková 
hodnota závazků převedených na překlenovací 
instituci nepřekročila celkovou hodnotu práv a 
aktiv převedených z instituce v režimu řešení 
krize nebo poskytnutých z jiných zdrojů.  

4. S výhradou čl. 37 odst. 7 se jakékoli 
protiplnění uhrazené překlenovací institucí 
použije ve prospěch:  

a) majitelů akcií nebo jiných nástrojů účasti, 
pokud byl převod na překlenovací instituci 
uskutečněn převodem akcií nebo jiných nástrojů 
účasti vydaných institucí v režimu řešení krize z 
držitelů těchto akcií nebo nástrojů na 
překlenovací instituci;  

b) instituce v režimu řešení krize, pokud byl 
převod na překlenovací instituci uskutečněn 
převodem některých nebo všech aktiv nebo 
závazků instituce v režimu řešení krize na 
překlenovací instituci. 

5. Při použití nástroje překlenovací instituce 
může orgán příslušný k řešení krize vykonat 
pravomoc k převodu více než jednou s cílem 
provést další převody akcií nebo jiných nástrojů 
účasti vydaných institucí v režimu řešení krize 
anebo aktiv, práv nebo závazků této instituce.  

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

a) převádět práva, aktiva nebo závazky zpět z 
překlenovací instituce na instituci v režimu řešení 
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krize anebo akcie nebo jiné nástroje účasti zpět 
na jejich původní vlastníky; instituce v režimu 
řešení krize nebo původní vlastníci jsou povinni 
tato aktiva, práva nebo závazky anebo akcie nebo 
jiné nástroje účasti převzít zpět, pokud jsou 
splněny podmínky stanovené v odstavci 7;  

b) převádět akcie nebo jiné nástroje účasti nebo 
aktiva, práva nebo závazky z překlenovací 
instituce na třetí stranu.  

7. Orgány příslušné k řešení krize mohou 
převádět akcie nebo jiné nástroje účasti anebo 
aktiva, práva nebo závazky zpět z překlenovací 
instituce v jednom z těchto případů:  

a) možnost převést konkrétní akcie nebo jiné 
nástroje účasti, aktiva, práva nebo závazky zpět 
je výslovně uvedena v nástroji, jímž byl převod 
proveden;  

b) konkrétní akcie nebo jiné nástroje účasti, 
aktiva, práva nebo závazky ve skutečnosti nepatří 
do tříd akcií nebo jiných nástrojů účasti, aktiv, 
práv nebo závazků uvedených v nástroji, jímž byl 
převod proveden, nebo nesplňují podmínky pro 
převod uvedených akcií nebo jiných nástrojů 
účasti, aktiv, práv nebo závazků tímto nástrojem 
stanovené.  

Tento zpětný převod může být proveden v 
jakékoli lhůtě uvedené v tomto nástroji a musí 
splňovat veškeré další relevantní podmínky v 
něm uvedené.  

8. Převody mezi institucí v režimu řešení krize 
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nebo původními vlastníky akcií nebo jiných 
nástrojů účasti na jedné straně a překlenovací 
institucí na straně druhé podléhají zárukám 
uvedeným v hlavě IV kapitole VII.  

9. Pro účely výkonu práva poskytovat služby 
nebo se usadit v jiném členském státě v souladu 
se směrnicí 2013/36/EU nebo směrnicí 
2014/65/EU se překlenovací instituce považuje 
za pokračování instituce v režimu řešení krize a 
může i nadále vykonávat veškerá taková práva, 
jež instituce v režimu řešení krize vykonávala ve 
vztahu k převedeným aktivům, právům nebo 
závazkům.  

Pro jiné účely mohou orgány příslušné k řešení 
krize vyžadovat, aby se překlenovací instituce 
považovala za pokračování instituce v režimu 
řešení krize a mohla i nadále vykonávat veškerá 
taková práva, jež instituce v režimu řešení krize 
vykonávala ve vztahu k převedeným aktivům, 
právům nebo závazkům.  

10. Členské státy zajistí, aby překlenovací 
instituce mohla nadále vykonávat práva instituce 
v režimu řešení krize na členství v platebních a 
zúčtovacích systémech a systémech vypořádání, 
na burzách cenných papírů, v systémech pro 
odškodnění investorů a systémech pojištění 
vkladů a na přístup k nim za předpokladu, že 
splňuje kritéria pro členství a účast pro účast v 
těchto systémech.  

Bez ohledu na první pododstavec členské státy 
zajistí, aby:  
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a) přístup nemohl být odepřen z důvodu, že 
překlenovací instituce nemá rating od ratingové 
agentury nebo tento rating neodpovídá úrovním 
ratingu požadovaným pro udělení přístupu k 
systémům uvedeným v prvním pododstavci; 

§ 20 odst. 
7 

(7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději 
do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení o 
přijetí žádosti podle odstavce 3. 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 převodem činnosti podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu, postupuje Česká národní banka tak, aby 
realizace převodu činnosti nebyla zpožděna a aby nebylo 
bráněno dosažení účelu řešení krize. 

32014L0059 čl. 38 odst. 
8 

 

8. Odchylně od článků 22 až 25 směrnice 
2013/36/EU, od požadavku informování 
příslušných orgánů podle článku 26 směrnice 
2013/36/EU, od čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 1 a 2 a 
článků 12 a 13 směrnice 2014/65/EU a od 
požadavku hlášení podle čl. 11 odst. 3 uvedené 
směrnice, pokud by převod akcií nebo jiných 
nástrojů účasti na základě použití nástroje 
převodu činnosti měl za následek nabytí nebo 
zvýšení kvalifikované účasti v instituci druhu 
uvedeného v čl. 22 odst. 1 směrnice 2013/36/EU 
nebo čl. 11 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, 
provede příslušný orgán uvedené instituce 
posouzení požadované podle uvedených článků 
včas a způsobem, jenž nezdržuje použití nástroje 
převodu činnosti ani nebrání tomu, aby opatření k 
řešení krize dosáhla relevantních účelů řešení 
krize. 

§ 25a 
odst. 1 

 (1) Všechny osoby provádějící bankovní dohled nebo 
nucenou správu jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
údajích získaných v souvislosti s výkonem svého povolání, 
zaměstnání nebo funkce. Mohou poskytovat třetím osobám 
pouze informace v souhrnné podobě, u nichž nelze 
identifikovat, o kterou konkrétní banku či osobu se jedná. 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení povolání, 
zaměstnání nebo funkce. 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
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dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
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činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
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rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
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pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
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shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 25a 
odst. 2 

 (2) Informace získané při výkonu své pravomoci 
mohou osoby uvedené v odstavci 1 použít pouze k plnění 
úkolů bankovního dohledu, nucené správy nebo v soudním 
řízení, vedeném v souvislosti s rozhodnutím nebo výkonem 
bankovního dohledu, nebo v obdobném řízení před 
mezinárodním orgánem. 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
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souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
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měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
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právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
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nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 
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8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 25a 
odst. 3 
písm. a) 
až c) 

 (3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při 
dodržení zákonných podmínek nepovažuje 
a) poskytnutí informací získaných v souvislosti s výkonem 
bankovního dohledu nebo doplňkového dohledu nad osobami 
ve finančním konglomerátu6d orgánu dohledu nad bankami, 
finančními institucemi nebo finančními trhy v jiném státě 
nebo orgánu příslušnému k řešení krize, 
b) poskytnutí informací Ministerstvu financí pro účely výkonu 
kontroly dodržování podmínek pro poskytování příspěvku 
fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření 
nebo pro účely řešení krize podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, 
c) poskytnutí informace získané při výkonu bankovního 
dohledu pracovníkům České národní banky, kteří spolupůsobí 
při výkonu dohledu nad finančním trhem nebo na řešení 
krize, pro plnění jejich úkolů, 
 

32014L0059 čl. 84 

 

1. Požadavky profesního tajemství jsou vázány 
následující osoby:  

a) orgány příslušné k řešení krize;  

b) příslušné orgány a EBA;  

c) příslušná ministerstva;  

d) zvláštní správci nebo dočasní správci 
jmenovaní podle této směrnice;  

e) potenciální nabyvatelé oslovení příslušnými 
orgány nebo vyzvaní orgány příslušnými k řešení 
krize, bez ohledu na to, zda k uvedenému 
oslovení nebo výzvě došlo při přípravě použití 
nástroje převodu činnosti, a bez ohledu na to, zda 
oslovení vyústilo v nabytí;  

f) auditoři, účetní, právní a odborní poradci, 
odhadci a jiní odborníci, které si přímo či 
nepřímo najmou orgány příslušné k řešení krize, 
příslušné orgány, příslušná ministerstva nebo 
potenciální nabyvatelé uvedení v písmeni e);  

g) subjekty spravující systémy pojištění vkladů;  

h) subjekty spravující systémy pro odškodnění 
investorů;  

i) subjekt příslušný pro mechanismy financování 
k řešení krizí;  

j) centrální banky a ostatní orgány zapojené do 
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procesu řešení krize;  

k) překlenovací instituce nebo společnost pro 
správu aktiv;  

l) jakékoli jiné osoby, které přímo či nepřímo, 
dlouhodobě nebo příležitostně poskytují nebo 
poskytovaly služby osobám uvedeným v 
písmenech a) až k); 

m) vrcholné vedení, členové vedoucího orgánu a 
zaměstnanci orgánů nebo subjektů uvedených v 
písmenech a) až k) před, během a po jejich 
jmenování.  

2. Aby se zajistilo dodržování požadavků na 
důvěrnost stanovených v odstavcích 1 a 3, osoby 
uvedené v odst. 1 písm. a), b), c), g), h), j) a k) 
zajistí, aby existovala interní pravidla, včetně 
pravidel o zabezpečení důvěrnosti informací mezi 
osobami přímo zapojenými do procesu řešení 
krize.  

3. Aniž je dotčena obecnost požadavků podle 
odstavce 1, nesmějí osoby v něm uvedené 
důvěrné informace získané během své profesní 
činnosti nebo od příslušného orgánu nebo orgánu 
příslušného k řešení krize ve spojení s jeho úkoly 
podle této směrnice poskytnout žádné osobě ani 
orgánu, s výjimkou informací poskytovaných při 
výkonu jejich úkolů podle této směrnice buď v 
souhrnné nebo kolektivní formě, z níž nelze 
identifikovat jednotlivé instituce nebo subjekty 
uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d), nebo 
s výslovným a předchozím souhlasem orgánu 
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nebo instituce nebo subjektu uvedeného v čl. 1 
odst. 1 písm. b), c) nebo d), které informace 
poskytly.  

Členské státy zajistí, aby osoby uvedené v 
odstavci 1 neposkytly žádné důvěrné informace a 
aby byly posouzeny možné dopady poskytnutí 
těchto informací na veřejný zájem, pokud jde o 
finanční, měnovou a hospodářskou politiku, na 
obchodní zájmy fyzických a právnických osob a 
na účel kontrol, na vyšetřování a na audity.  

Postup kontroly dopadů poskytování informací 
zahrne konkrétní posouzení dopadů jakéhokoli 
sdělení obsahu a podrobností ozdravného plánu a 
plánu řešení krize podle článků 5, 7, 10, 11 a 12 a 
výsledku jakéhokoli posouzení provedeného 
podle článků 6, 8 a 15.  

Pokud jakákoli osoba nebo subjekt uvedený v 
odstavci 1 poruší tento článek, nese 
občanskoprávní odpovědnost v souladu s 
vnitrostátním právem.  

4. Tento článek nebrání:  

a) zaměstnancům a odborníkům orgánů nebo 
subjektů uvedených v odst. 1 písm. a) až j), aby 
mezi sebou sdíleli informace v rámci orgánu 
nebo subjektu; ani  

b) orgánům příslušným k řešení krize a 
příslušným orgánům, včetně jejich zaměstnanců a 
odborníků, ve sdílení informací mezi sebou a s 
ostatními orgány příslušnými k řešení krize v 
Unii, jinými příslušnými orgány v Unii, 
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příslušnými ministerstvy, centrálními bankami, 
systémy pojištění vkladů, systémy pro 
odškodnění investorů, orgány odpovědnými za 
běžné úpadkové řízení, orgány odpovědnými za 
udržování stability finančního systému v 
členských státech používáním 
makroobezřetnostních pravidel, osobami 
provádějícími povinný audit účtů, orgánem EBA 
nebo, s výhradou článku 98, s orgány třetích zemí 
vykonávajícími úkoly odpovídající úkolům 
orgánů příslušných k řešení krize, nebo, pod 
podmínkou přísných požadavků na důvěrnost, 
potenciálnímu nabyvateli pro účely plánování 
nebo provádění opatření k řešení krize.  

5. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku 
mohou členské státy povolit výměnu informací:  

a) za striktního dodržování požadavků na 
důvěrnost s jakoukoliv osobou, pokud je to 
nezbytné pro účely plánování nebo provádění 
opatření k řešení krize; 

b) s parlamentními vyšetřovacími výbory v jejich 
členském státě, účetními dvory v jejich členském 
státě a jinými subjekty pověřenými šetřením v 
jejich členském státě za vhodných podmínek; a 

c) s vnitrostátními orgány odpovědnými za dozor 
nad platebními systémy, orgány odpovědnými za 
běžné úpadkové řízení, orgány příslušnými k 
dohledu nad jinými subjekty finančního sektoru, 
orgány odpovědnými za dohled nad finančními 
trhy a pojišťovnami a inspektory jednajícími 
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jejich jménem, orgány členských států 
odpovědnými za udržování stability finančního 
systému v členských státech používáním 
makroobezřetnostních pravidel, orgány 
odpovědnými za ochranu stability finančního 
systému a s osobami provádějícími povinný audit 
účtů.  

6. Tímto článkem není dotčeno vnitrostátní právo 
upravující poskytování informací pro účely 
soudních řízení v trestních nebo 
občanskoprávních věcech.  

7. EBA vydá do 3. července 2015 obecné pokyny 
v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
1093/2010 upřesňující, jak by informace měly 
být podávány v souhrnné nebo kolektivní formě 
pro účely odstavce 3. 

§ 25a 
odst. 4 
písm. k), 
m) 

 (4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při 
dodržení zákonných podmínek nepovažuje poskytnutí 
informací získaných v souvislosti s výkonem bankovního 
dohledu veřejným orgánům a dalším osobám v České 
republice, jsou-li informace poskytovány pro plnění jejich 
funkce, 
k) systémů pojištění pohledávek z vkladů, a  pojištění 
investorů , systémů pojištění investorů a mechanismů 
financování řešení krize, 
m) jiné osoby nebo orgánu, kde poskytnutí informací je 
nezbytné k řešení krize a není porušením mlčenlivosti 
podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 
krize na finančním trhu. 
 

32014L0059 čl. 84 

 

1. Požadavky profesního tajemství jsou vázány 
následující osoby:  

a) orgány příslušné k řešení krize;  

b) příslušné orgány a EBA;  

c) příslušná ministerstva;  

d) zvláštní správci nebo dočasní správci 
jmenovaní podle této směrnice;  

e) potenciální nabyvatelé oslovení příslušnými 
orgány nebo vyzvaní orgány příslušnými k řešení 
krize, bez ohledu na to, zda k uvedenému 
oslovení nebo výzvě došlo při přípravě použití 
nástroje převodu činnosti, a bez ohledu na to, zda 
oslovení vyústilo v nabytí;  
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f) auditoři, účetní, právní a odborní poradci, 
odhadci a jiní odborníci, které si přímo či 
nepřímo najmou orgány příslušné k řešení krize, 
příslušné orgány, příslušná ministerstva nebo 
potenciální nabyvatelé uvedení v písmeni e);  

g) subjekty spravující systémy pojištění vkladů;  

h) subjekty spravující systémy pro odškodnění 
investorů;  

i) subjekt příslušný pro mechanismy financování 
k řešení krizí;  

j) centrální banky a ostatní orgány zapojené do 
procesu řešení krize;  

k) překlenovací instituce nebo společnost pro 
správu aktiv;  

l) jakékoli jiné osoby, které přímo či nepřímo, 
dlouhodobě nebo příležitostně poskytují nebo 
poskytovaly služby osobám uvedeným v 
písmenech a) až k); 

m) vrcholné vedení, členové vedoucího orgánu a 
zaměstnanci orgánů nebo subjektů uvedených v 
písmenech a) až k) před, během a po jejich 
jmenování.  

2. Aby se zajistilo dodržování požadavků na 
důvěrnost stanovených v odstavcích 1 a 3, osoby 
uvedené v odst. 1 písm. a), b), c), g), h), j) a k) 
zajistí, aby existovala interní pravidla, včetně 
pravidel o zabezpečení důvěrnosti informací mezi 
osobami přímo zapojenými do procesu řešení 
krize.  
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3. Aniž je dotčena obecnost požadavků podle 
odstavce 1, nesmějí osoby v něm uvedené 
důvěrné informace získané během své profesní 
činnosti nebo od příslušného orgánu nebo orgánu 
příslušného k řešení krize ve spojení s jeho úkoly 
podle této směrnice poskytnout žádné osobě ani 
orgánu, s výjimkou informací poskytovaných při 
výkonu jejich úkolů podle této směrnice buď v 
souhrnné nebo kolektivní formě, z níž nelze 
identifikovat jednotlivé instituce nebo subjekty 
uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d), nebo 
s výslovným a předchozím souhlasem orgánu 
nebo instituce nebo subjektu uvedeného v čl. 1 
odst. 1 písm. b), c) nebo d), které informace 
poskytly.  

Členské státy zajistí, aby osoby uvedené v 
odstavci 1 neposkytly žádné důvěrné informace a 
aby byly posouzeny možné dopady poskytnutí 
těchto informací na veřejný zájem, pokud jde o 
finanční, měnovou a hospodářskou politiku, na 
obchodní zájmy fyzických a právnických osob a 
na účel kontrol, na vyšetřování a na audity.  

Postup kontroly dopadů poskytování informací 
zahrne konkrétní posouzení dopadů jakéhokoli 
sdělení obsahu a podrobností ozdravného plánu a 
plánu řešení krize podle článků 5, 7, 10, 11 a 12 a 
výsledku jakéhokoli posouzení provedeného 
podle článků 6, 8 a 15.  

Pokud jakákoli osoba nebo subjekt uvedený v 
odstavci 1 poruší tento článek, nese 
občanskoprávní odpovědnost v souladu s 
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vnitrostátním právem.  

4. Tento článek nebrání:  

a) zaměstnancům a odborníkům orgánů nebo 
subjektů uvedených v odst. 1 písm. a) až j), aby 
mezi sebou sdíleli informace v rámci orgánu 
nebo subjektu; ani  

b) orgánům příslušným k řešení krize a 
příslušným orgánům, včetně jejich zaměstnanců a 
odborníků, ve sdílení informací mezi sebou a s 
ostatními orgány příslušnými k řešení krize v 
Unii, jinými příslušnými orgány v Unii, 
příslušnými ministerstvy, centrálními bankami, 
systémy pojištění vkladů, systémy pro 
odškodnění investorů, orgány odpovědnými za 
běžné úpadkové řízení, orgány odpovědnými za 
udržování stability finančního systému v 
členských státech používáním 
makroobezřetnostních pravidel, osobami 
provádějícími povinný audit účtů, orgánem EBA 
nebo, s výhradou článku 98, s orgány třetích zemí 
vykonávajícími úkoly odpovídající úkolům 
orgánů příslušných k řešení krize, nebo, pod 
podmínkou přísných požadavků na důvěrnost, 
potenciálnímu nabyvateli pro účely plánování 
nebo provádění opatření k řešení krize.  

5. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku 
mohou členské státy povolit výměnu informací:  

a) za striktního dodržování požadavků na 
důvěrnost s jakoukoliv osobou, pokud je to 
nezbytné pro účely plánování nebo provádění 
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opatření k řešení krize; 

b) s parlamentními vyšetřovacími výbory v jejich 
členském státě, účetními dvory v jejich členském 
státě a jinými subjekty pověřenými šetřením v 
jejich členském státě za vhodných podmínek; a 

c) s vnitrostátními orgány odpovědnými za dozor 
nad platebními systémy, orgány odpovědnými za 
běžné úpadkové řízení, orgány příslušnými k 
dohledu nad jinými subjekty finančního sektoru, 
orgány odpovědnými za dohled nad finančními 
trhy a pojišťovnami a inspektory jednajícími 
jejich jménem, orgány členských států 
odpovědnými za udržování stability finančního 
systému v členských státech používáním 
makroobezřetnostních pravidel, orgány 
odpovědnými za ochranu stability finančního 
systému a s osobami provádějícími povinný audit 
účtů.  

6. Tímto článkem není dotčeno vnitrostátní právo 
upravující poskytování informací pro účely 
soudních řízení v trestních nebo 
občanskoprávních věcech.  

7. EBA vydá do 3. července 2015 obecné pokyny 
v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
1093/2010 upřesňující, jak by informace měly 
být podávány v souhrnné nebo kolektivní formě 
pro účely odstavce 3. 

§ 25f   (1) Banka je povinna vypracovat a pravidelně 
aktualizovat ozdravný plán pro případ závažného zhoršení své 
finanční situace. Pokud Česká národní banka s přihlédnutím k 

32014L0059 čl. 124 V článku 74 směrnice 2013/36/EU se zrušuje 
odstavec 4. 
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velikosti banky, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s 
jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem 
stanoví, že zhoršení finanční situace banky nebude mít 
nepříznivý dopad na finanční trh, jiné instituce nebo 
podmínky financování, banka vypracuje se souhlasem České 
národní banky ozdravný plán v přiměřeném rozsahu. 
 
 (2) Česká národní banka je povinna vypracovat a 
pravidelně aktualizovat plán řešení problémů banky, který 
stanoví možnosti řešení krizové situace banky. Pokud Česká 
národní banka s přihlédnutím k velikosti banky, modelu jejího 
podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s 
finančním trhem jako celkem stanoví, že případný úpadek 
banky nebude mít nepříznivý dopad na finanční trh, jiné 
instituce nebo podmínky financování, vypracuje plán řešení 
problémů banky v přiměřeném rozsahu. 
 
  (3) Banka je povinna poskytnout České národní bance 
za účelem přípravy plánu řešení problémů banky podle 
odstavce 2 veškeré nezbytné informace v rozsahu přiměřeném 
její velikosti, modelu jejího podnikání nebo propojenosti s 
jinými institucemi nebo s finančním trhem jako celkem. 
 
  (4) Česká národní banka spolupracuje s Evropským 
orgánem pro bankovnictví30) při přípravě plánů řešení 
problémů bank. Informuje Evropský orgán pro bankovnictví o 
přípravě ozdravných plánů a plánů řešení problémů bank, 
zejména jej s dostatečným předstihem informuje o termínech a 
místu jednání a o hlavních projednávaných bodech. Česká 
národní banka umožní účast zástupce Evropského orgánu pro 
bankovnictví na jednání. 
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§ 26 odst. 
6 písm. c)  

 (6) V případě zjištění nedostatku v činnosti osoby 
podléhající jejímu dohledu může Česká národní banka 
c) zavést nucenou správu,  
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 29 

funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
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orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
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jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
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pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 27  (1) Rozhodnutí, kterým se zavádí nucená správa, 
obsahuje: 
a) důvody pro zavedení nucené správy, 
 b) jméno, příjmení a rodné číslo správce a jméno, příjmení a 
rodné číslo zástupce správce, 
 c) případné omezení nebo zákaz přijímání vkladů, 
poskytování úvěrů nebo jiných činností. 
 
  (2) Náklady spojené s výkonem nucené správy jsou 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
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placeny z majetku banky a jsou nákladem banky na dosažení, 
udržení a zajištění příjmů pro účely daně z příjmů právnických 
osob podle zvláštního zákona.6c 
 
 (3) Zástupce správce zastupuje správce v případě jeho 
nepřítomnosti v plném rozsahu. Ustanovení tohoto zákona 
týkající se správce platí obdobně i pro zástupce správce. 
 
  (4) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady 
bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí být veřejná listina 
pořízena také o rozhodnutí správce v takové věci. 
 
6c) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
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finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
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prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
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krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
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správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 28  (1) Správce je zaměstnancem České národní banky. 
Česká národní banka může odvolat správce nebo zástupce 
správce a jmenovat nového. 
 
  (2) Správce je oprávněn přibírat k výkonu nucené 
správy v bance další osoby s výjimkou osob, které mají 
zvláštní vztah k bance podle § 19 tohoto zákona. K výkonu 
nucené správy nesmí být přibrány osoby, které jsou v 
dlužnické pozici vůči bance nebo které jsou v 
zaměstnaneckém poměru k jiné bance. Přibrané osoby jsou 
oprávněny se seznamovat se záležitostmi, které jsou v 
příslušné bance předmětem bankovního tajemství. Jsou 
zároveň povinny zachovávat o těchto věcech mlčenlivost. 
 
  (3) Osoba, která byla členem statutárního orgánu, 
členem správní rady nebo členem dozorčí rady banky nebo 
jinou odpovědnou fyzickou osobou, seznámenou se 
skutečnostmi potřebnými pro výkon nucené správy, ke dni 
zavedení nucené správy, nebo kdykoliv v období 2 let 
předcházejících tomuto dni, je povinna na vyžádání 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
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poskytnout správci součinnost. 
 

jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
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výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  
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9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
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zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
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případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 29  (1) Okamžikem doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí o zavedení nucené správy se pozastavuje výkon 
funkce všech orgánů banky, vyjma podání opravných 
prostředků proti zavedení nucené správy. Okamžikem 
doručení je toto rozhodnutí účinné vůči každému. Postavení 
statutárního orgánu má správce. Správce předloží tomu, kdo je 
oprávněn podat opravný prostředek proti zavedení nucené 
správy, na jeho písemnou žádost v potřebném rozsahu kopie z 
dostupné dokumentace banky, a umožní pořizovat si z ní 
opisy a výpisy. 
 
  (2) Valná hromada banky se nekoná a o věcech v 
působnosti valné hromady rozhoduje správce. Pokud správce 
rozhoduje o zvýšení základního kapitálu banky, může vyloučit 
přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií jen pokud 
banka nesplnila ve stanovené lhůtě uložené opatření k nápravě 
požadující zvýšení kapitálu banky. 
 
  (3) Jestliže to situace banky vyžaduje, může banka v 
nucené správě s předchozím souhlasem České národní banky, 
částečně nebo úplně pozastavit nakládání vkladatelů s jejich 
vklady v bance. 
  
 (4) Banka v nucené správě může částečně nebo úplně 
pozastavit, a to nejvýše na dobu 6 měsíců, plnění vůči osobám 
se zvláštním vztahem k bance z právních titulů vzniklých před 
zavedením nucené správy. Tuto lhůtu může banka v nucené 
správě prodloužit pouze v případě plnění z právních titulů, 
které v této lhůtě správce napadl pro neplatnost, neúčinnost 
nebo nevymahatelnost u soudu nebo jiného příslušného 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
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orgánu. V takovém případě lze tuto lhůtu prodloužit, a to i 
opakovaně, až do dne, kdy rozhodnutí soudu nebo jiného 
příslušného orgánu ve věci nabude právní moci. 
 
  (5) Zjistí-li správce předlužení banky, oznámí tuto 
skutečnost neprodleně České národní bance a poskytne jí 
podklady osvědčující tuto skutečnost. 
 

řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 44 

vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 
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   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
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zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 29a  K uzavření smlouvy, na jejímž základě dojde k 
převzetí dluhů banky v nucené správě jinou bankou nebo 
pobočkou zahraniční banky, 
 a) se nevyžaduje souhlas věřitelů, 
 b) je třeba předchozí souhlas České národní banky; Česká 
národní banka souhlas udělí pouze za předpokladu, že osoba 
přebírající dluhy zabezpečí řádné a plynulé pokračování 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
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klientských vztahů souvisejících s převzatými dluhy. 
 

orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
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funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
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jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  
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2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  
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6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 29b  (1) Prodává-li banka v nucené správě obchodní závod 
banky, kupní cena musí být stanovena jako výsledek ocenění 
obchodního závodu a souvisejících práv a závazků, 
vypracovaného podle stavu ke dni nabytí účinnosti smlouvy o 
prodeji obchodního závodu (dále jen „ocenění“). 
 
 (2) Ocenění musí být zpracováno nestranně, úplně, 
bez zbytečného odkladu od zadání ocenění, s odbornou péčí a 
v souladu s obecně uznávanými způsoby oceňování 
obchodních závodů a jiného majetku. 
 
  (3) Při ocenění se nepřihlíží ke státním zárukám nebo 
jiným plošným zajištěním závazků banky v nucené správě, 
poskytnutým třetími osobami za účelem zachování její 
bezpečnosti a stability. Stejně tak se nepřihlíží k pojištění 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
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pohledávek z vkladů podle tohoto zákona a záručnímu 
systému vztahujícímu se na majetek zákazníků obchodníka s 
cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu. Jakékoliv úvěry poskytnuté Českou 
republikou nebo Českou národní bankou se považují pro účely 
ocenění za splatné. 
 
 (4) Ke kupní ceně se přičte úrok obvyklý za dobu ode 
dne nabytí účinnosti smlouvy o prodeji obchodního závodu do 
dne splatnosti kupní ceny. Pokud výsledkem ocenění není 
kladná hodnota, poskytne se prodávajícímu kupní cena ve výši 
1 Kč. 
 
 (5) Banka v nucené správě, kupující a další osoby, 
které mají u sebe věci a dokumentaci nebo disponují 
informacemi potřebnými k řádnému vypracování ocenění, 
jsou povinni je za tím účelem osobě, která vypracuje ocenění 
obchodního závodu banky (dále jen „oceňovatel“), 
poskytnout. 
 

vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
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každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  
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8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 55 

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

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
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řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 29c  (1) Oceňovatele jmenuje Česká národní banka. 
Účastníky řízení o jmenování oceňovatele jsou osoba, která 
má být jmenována oceňovatelem, banka v nucené správě a 
nabyvatel obchodního závodu. 
 
  (2) Oceňovatelem může být jmenována osoba, která 
má zkušenosti a znalosti v oblasti oceňování obchodních 
závodů bank, má dostatečné předpoklady pro vypracování 
řádného a nezávislého ocenění obchodního závodu banky v 
nucené správě a se svým jmenováním souhlasí. 
 
  (3) Oceňovatelem nesmí být osoba, která má zvláštní 
vztah k bance, která je nebo v posledních 5 letech byla 
auditorem banky nebo která neskýtá záruky nestrannosti 
ocenění. 
 
 (4) Osoba, která má být jmenována oceňovatelem, je 
povinna upozornit Českou národní banku bez zbytečného 
odkladu na skutečnosti, které by podle jejího názoru mohly 
vést k pochybnostem o její nestrannosti. Tuto povinnost má 
též oceňovatel, zjistí-li tyto skutečnosti v průběhu výkonu 
funkce. 
 
  (5) Česká národní banka stanoví odměnu oceňovatele 
nebo způsob jejího určení, jakož i její splatnost. Odměna 
oceňovatele je nákladem spojeným s výkonem nucené správy 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 
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podle § 27 odst. 2 a zahrnuje též nutné výdaje oceňovatele. 
Pokud majetek banky nepostačuje k uhrazení odměny nebo 
její části, poskytne oceňovateli odměnu nebo tuto její část 
Česká národní banka, které tím vzniká nárok vůči bance v 
nucené správě na její uhrazení. 
 
  (6) Česká národní banka může oceňovatele odvolat, 
pokud oceňovatel porušuje závažným způsobem povinnosti 
stanovené tímto zákonem, a jmenovat oceňovatele nového. Ze 
stejného důvodu může Česká národní banka snížit odměnu 
oceňovatele. Ze závažných důvodů může Česká národní banka 
oceňovatele odvolat též na jeho žádost. Podaný rozklad nemá 
odkladný účinek. 
 
  (7) Odvolaný oceňovatel je povinen poskytnout nově 
jmenovanému oceňovateli veškerou součinnost ke splnění 
jeho úkolu. 
 
  (8) Ustanovení § 29b a 29c se použijí při prodeji části 
obchodního závodu obdobně. 
 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
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jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
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tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 60 

zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 30  (1) Nucenou správu může Česká národní banka zavést 
za situace, kdy nedostatky v činnosti banky ohrožují stabilitu 
bankovního nebo finančního systému. 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
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 (2) Má-li být zavedena nucená správa v bance, která 
má pobočku na území hostitelského státu, informuje Česká 
národní banka orgán dohledu hostitelského státu o záměru 
zavést nucenou správu a o případném omezení nakládání s 
vklady a o případném omezení plnění vůči osobám se 
zvláštním vztahem k bance podle § 29 odst. 3 a 4; tuto 
informaci poskytne před vydáním rozhodnutí nebo 
bezprostředně poté, nesnese-li věc odkladu. Informace 
obsahuje i upozornění na možné důsledky zavedení nucené 
správy, popřípadě omezení nakládání s vklady. 
 
  (3) Správce vykonává své pravomoci podle tohoto 
zákona i na území jiných členských států s výjimkou užití 
donucovacích prostředků či jiného užití síly a pravomoci 
závazně rozhodovat spory nebo jiná řízení, k nimž jsou 
příslušné soudy nebo správní orgány daného státu. 
 
  (4) Správce se prokazuje úředně ověřenou kopií 
rozhodnutí o zavedení nucené správy bez jejího vyššího 
ověření s překladem do úředního jazyka daného státu, pokud 
je vyžadován. Správce podle možností vykonává své 
pravomoci podle tohoto zákona i na území třetích států. 
 
  (5) Při výkonu svých pravomocí na území členských 
států se správce řídí právním řádem daného státu, zejména 
ohledně postupů při prodeji majetku a při poskytování 
informací zaměstnancům. Jestliže je to podle právních 
předpisů daného státu potřebné k plnění účelu nucené správy, 
je správce povinen žádat, aby údaj o zavedení nucené správy 
byl zapsán v katastru nemovitostí, obchodním rejstříku nebo v 
jiném veřejném rejstříku. Náklady provedení zápisu jdou k tíži 
banky. 
 

nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
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společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
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orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
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kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
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situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 31  (1) Nucená správa se zapisuje do obchodního 
rejstříku. Návrhy na zápisy týkající se nucené správy podává 
Česká národní banka. 
 
  (2) Soud zapíše do obchodního rejstříku na návrh 
České národní banky zavedení nucené správy, skončení 
nucené správy a dále odvolání správce a jmenování nového 
správce. 
 
  (3) Soud je povinen rozhodnout do 3 dnů od doručení 
o návrzích správce na zápis do obchodního rejstříku nebo ve 
stejné lhůtě provést zápis do obchodního rejstříku, aniž by o 
tom vydával rozhodnutí. Omezení stanovená zákonem 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
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upravujícím veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 
pro provedení zápisu do obchodního rejstříku bez vydání 
rozhodnutí o povolení zápisu se nepoužijí. 
 

instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  
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4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
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a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
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účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
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subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 32  (1) Během nucené správy může Česká národní banka 
poskytnout bance finanční pomoc k odstranění dočasného 
nedostatku likvidity. 
  (2) Nárok na vrácení finanční pomoci poskytnuté 
podle odstavce 1 má přednost před všemi ostatními závazky 
banky. 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
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schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
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schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 73 

nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
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zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 
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§ 33  (1) Nucená správa končí 
 a) doručením rozhodnutí České národní banky o skončení 
nucené správy, 
b) jmenováním likvidátora, 
 c) prohlášením konkursu, nebo 
 d) uplynutím 24 měsíců od zavedení nucené správy. 
  (2) Nucená správa nekončí zánikem licence banky. 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
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funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
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orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
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jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
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pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 33a  Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené 
správy banky nemají vliv na výkon práv a splnění povinností 
vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek 
stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění15 nebo 
srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, 
jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před 
zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční 
zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den zavedení nucené 
správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
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příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl 
nebo vědět měl a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující 
zavedení nucené správy banky nemají vliv také na splnění 
závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání 
na kapitálovém trhu16), jestliže závěrečné vyrovnání bylo 
uzavřeno před zavedením nucené správy. 

 
15) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 
188/2011 Sb. 
16) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. 
 
 

pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
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finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
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prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
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krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
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správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 34 odst. 
1 

(1) Při přetrvávání závažných nedostatků v činnosti 
banky nebo pobočky zahraniční banky z jiného než členského 
státu, anebo při úpadku banky nebo pobočky banky z jiného 
než členského státu, Česká národní banka licenci odejme; 
tomuto opatření nemusí předcházet zavedení nucené správy. 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 85 

jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
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výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  
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9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
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zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
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případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 34 odst. 
3 

(3) Česká národní banka odejme licenci, jestliže zjistí, 
že celkový kapitálový poměr banky na individuálním základě 
je menší než jedna třetina celkového kapitálového poměru 
podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013. Česká národní banka nemusí v tomto 
případě licenci odejmout, jde-li o banku v nucené správě nebo 
o banku zvláštního určení , vůči které bylo uplatněno 
opatření k řešení krize podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Česká 
národní banka odejme licenci, jestliže zjistí, že kapitálový 
poměr pobočky banky z jiného než členského státu je menší 
než jedna třetina kapitálového poměru podle § 12a odst. 1. 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 90 

řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
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vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 
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   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
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zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 38d 
odst. 2 
písm. b) 

Česká národní banka informuje Evropský orgán pro 
bankovnictví o všech významných skutečnostech získaných 
při jí prováděném výkonu bankovního dohledu důležitých pro 
řádný výkon tohoto dohledu v rámci Evropské unie, zejména 
o 

32014L0049 Čl. 17 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány při 
informování Evropského orgánu pro 
bankovnictví o povoleních v souladu s čl. 20 
odst. 1 směrnice 2013/36/EU uvedly, kterého 
systému pojištění vkladů je každá úvěrová 
instituce členem. 
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b) udělených a odňatých licencích; v informaci o udělené 
licenci vždy uvede, že pohledávky z vkladů u banky jsou 
pojištěny u Garančního systému, 

§ 41a 
odst. 3 

 Banka a pobočka banky z jiného než členského státu se 
účastní systému pojištění pohledávek z vkladů a přispívá 
do Fondu v rozsahu stanoveném tímto zákonem. 

32014L0049 Čl. 14 
odst. 1 

Systémy pojištění vkladů chrání i vkladatele 
poboček zřízených jejich členskými úvěrovými 
institucemi v jiných členských státech. 

  32014L0049 Čl. 15 
odst. 1 

Členské státy ověří, zda pobočky zřízené na 
jejich území úvěrovou institucí, která má 
skutečné sídlo mimo Unii, mají ochranu 
rovnocennou té, kterou stanoví tato směrnice. 

Pokud tato ochrana rovnocenná není, mohou 
členské státy s výhradou čl. 47 odst. 1 směrnice 
2013/36/EU stanovit, že pobočky zřízené 
úvěrovou institucí, která má skutečné sídlo mimo 
Unii, se musí připojit k některému systému 
pojištění vkladů, který působí na jejich území. 

Při ověřování podle prvního pododstavce tohoto 
odstavce členské státy ověří přinejmenším to, zda 
vkladatelé požívají stejné výše a rozsahu ochrany 
jako podle této směrnice. 

§ 41a 
odst. 4 

 Zdrojem Fondu jsou příspěvky od bank a poboček bank z 
jiného než členského státu, peněžní prostředky, které si 
Garanční systém obstaral podle § 41i, dotace, návratné 
finanční výpomoci a úvěry poskytnuté Českou národní 
bankou podle zákona o České národní bance. Zdrojem 
Fondu jsou i další příjmy, kterými jsou zejména výnosy z 
investování peněžních prostředků a výtěžky z ukončených 
insolvenčních a likvidačních řízení. 

32014L0049 čl. 10 
 odst. 1 
pododst. 2 

Systémy pojištění vkladů získávají disponibilní 
finanční prostředky z příspěvků svých členů 
hrazených alespoň jednou ročně. To nebrání 
doplňkovému financování z jiných zdrojů. 
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  32014L0049 čl. 10 
 odst. 9 

Členské státy zajistí, aby systémy pojištění 
vkladů měly odpovídající mechanismy 
alternativního financování, které jim umožní 
získat krátkodobě financování, k uspokojení 
pohledávek vůči nim uplatněných. 

§ 41b 
odst. 1 až 
7 

(1)  Fond je řízen pětičlennou správní radou. 
 
(2) Předsedu, místopředsedu a ostatní členy správní rady 
Fondu jmenuje a  

odvolává ministr financí. 
 
(3) Členové správní rady jsou jmenováni ministrem 
financí na období pěti let, a to i  

opakovaně. Každý rok je jmenován jeden člen. Za výkon 
funkce člena správní rady nenáleží odměna. 

 
(4) Člen správní rady je povinen vykonávat svou funkci 
s péčí řádného hospodáře.  

Při porušení této povinnosti člen správní rady odpovídá za 
škodu, kterou způsobil, 
a) v případě úmyslného jednání v plné výši, 
b)  v případě nedbalosti až do celkové výše 600 000 Kč za 

jedno funkční období. 
 
(5)  Pokud některý z členů správní rady ukončí členství 
ve správní radě před  

uplynutím svého funkčního období, je na jeho místo jmenován 
nový člen správní rady, jehož funkční období skončí ke 
stejnému dni, ke kterému by skončilo funkční období jeho 
předchůdce. 

 
(6)  Nejméně jeden člen správní rady je jmenován z řad 

32014L0059 čl. 100 
odst. 1 

1. Členské státy ustaví jeden nebo více 
mechanismů financování pro zajištění účinného 
používání nástrojů a pravomocí k řešení krize 
orgánem příslušným k řešení krize.  

Členské státy zajistí, aby využití mechanismů 
financování mohl zahájit určený veřejný orgán 
nebo orgán, jemuž byly svěřeny pravomoci v 
oblasti veřejné správy.  

Mechanismy financování se použijí pouze v 
souladu s účelem řešení krize a se zásadami 
řešení krize stanovenými v článcích 31 a 34. 

  čl. 100 
odst. 2 

2. Členské státy mohou stejnou správní strukturu, 
jakou mají jejich mechanismy financování, 
použít i pro účely svého systému pojištění 
vkladů. 
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pracovníků České národní  
banky, a to na návrh České národní banky. Nejméně dva 
členové správní rady jsou jmenováni z řad členů 
představenstev nebo správních rad bank. Člen správní rady má 
právo na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s 
výkonem jeho funkce. 

 
(7)  Podrobnosti o činnosti a působnosti Fondu upraví 
statut Fondu, který vydá  

správní rada po předchozím souhlasu Ministerstva financí. 
Souhlas Ministerstva financí se vyžaduje též ke změně statutu 
Fondu. 

 

§ 41c 
odst. 1 

Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků 
vedených při splnění požadavků na identifikaci stanovených v 
odstavci 3 a v zákoně upravujícím opatření proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti v české měně nebo v cizí měně, 
evidovaných jako kreditní zůstatky na účtech či vkladních 
knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním 
listem či jiným obdobným dokumentem, nejde-li 
o pohledávky uvedené v odstavci 2. 
 

32014L0049 čl. 5 
odst. 1 
písm. f) 

Ze systémů pojištění vkladů se vylučují jakékoli 
náhrady: 

f) vkladů, jejichž majitel nebyl nikdy zjištěn 
podle čl. 9 odst. 1 směrnice 2005/60/ES, když se 
staly nedisponibilními; 

§ 41c 
odst. 2 

Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů bank, zahraničních 
bank, obchodníků s cennými papíry, spořitelních a úvěrních 
družstev, finančních institucí, pojišťoven, zajišťoven, 
zdravotních pojišťoven a, státních fondů včetně zahraničních 
osob s obdobnou náplní činnosti. To neplatí, jde-li o případy 
uvedené v § 41f. Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů, které 
je banka oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu 
(podřízený dluh). 

Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů 

32014L0049 Čl. 5 odst. 
1 písm. a) 
až j) 

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; 
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a) banky, pobočky banky z jiného členského státu 

spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s 
cennými papíry a zahraniční osoby s obdobnou náplní 
činnosti; to neplatí, jde-li o pohledávky z vkladů 
vložených těmito osobami ve prospěch třetí osoby, které 
by jinak náhrada náležela, za splnění podmínek podle § 
41f, 

b) finanční instituce a zahraniční osoby s obdobnou náplní 
činnosti; to neplatí, jde-li o pohledávky z vkladů 
platební instituce, poskytovatele platebních služeb 
malého rozsahu, instituce elektronických peněz a 
vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 
vložených těmito osobami ve prospěch třetí osoby, které 
by jinak náhrada náležela, za splnění podmínek podle § 
41f, 

c) pojišťovny, zajišťovny a zahraniční osoby s obdobnou 
náplní činnosti,  

d) zdravotní pojišťovny a zahraniční osoby s obdobnou 
náplní činnosti,  

e) státu, 
f) územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy 

podle zákona o rozpočtovém určení daní (dále jen 
„daňový příjem“) jsou vyšší než částka odpovídající 
500 000 EUR, za podmínek uvedených v odstavci 8,  

g) představující pohledávky, které je banka oprávněna 
zčásti zahrnout do svého kapitálu ve formě podřízeného 
dluhu, a  

h) pocházející podle pravomocného rozsudku z úmyslně 
spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné 
činnosti, nebyly-li zajištěny ve prospěch oběti trestné 
činnosti. 

 

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; 

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; 

j) vkladů veřejných orgánů; 

 32014L0049 Čl. 5 odst. 
2 písm. b) 

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. 
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§ 41ca 
odst. 2 

Česká národní banka stanoví do 31. května každého roku 
výši ročního příspěvku banky podle obecných pokynů 
Evropského orgánu pro bankovnictví upravujících metody 
výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů tak, aby 
zohledňovala celkový objem krytých pohledávek z vkladů 
a míru rizika, které banka podstupuje. Česká národní 
banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup 
roční sazbu příspěvků a hodnotu koeficientu upravujícího 
celkovou výši ročních příspěvků. 

32014L0049 Čl. 10 
odst. 1 

Členské státy zajistí, aby systémy pojištění 
vkladů měly zavedeny odpovídající systémy ke 
zjištění svých možných závazků. Výše 
disponibilních finančních prostředků systémů 
pojištění vkladů musí být úměrná těmto 
závazkům. 

Systémy pojištění vkladů získávají disponibilní 
finanční prostředky z příspěvků svých členů 
hrazených alespoň jednou ročně. To nebrání 
doplňkovému financování z jiných zdrojů. 

  32014L0049 Čl. 13 
odst. 1 
pododst. 1 

Příspěvky do systému pojištění vkladů podle 
článku 10 vycházejí z výše pojištěných vkladů a 
z míry rizika, jež dotčený člen podstupuje. 

  32014L0049 Čl. 13 
odst. 3 

Za účelem zajištění jednotného uplatňování této 
směrnice vydá Evropský orgán pro bankovnictví 
do 3. července 2015 pokyny podle článku 16 
nařízení (EU) č. 1093/2010 k upřesnění metod 
výpočtu příspěvků do systémů pojištění vkladů v 
souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku. 

Pokyny budou obsahovat zejména vzorec pro 
výpočet, konkrétní ukazatele, kategorie rizik pro 
členy, prahy pro rizikové váhy přiřazené 
jednotlivým kategoriím rizik a jiné nezbytné 
prvky. 

Do 3. července 2017 a následně přinejmenším 
jednou za pět let Evropský orgán pro 
bankovnictví přezkoumá pokyny týkající se 
metod založených na rizicích či alternativních 
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vlastních metod založených na rizicích, které 
systémy pojištění vkladů používají. 

§ 41ca 
odst. 4 

Dosáhne-li objem prostředků ve Fondu hodnoty 0,8 % 
objemu pojištěných pohledávek z vkladů podle § 41c odst. 
1, jejichž výše nepřevyšuje částku odpovídající 100 000 
EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky nebo 
pobočky banky z jiného než členského státu (dále jen 
„krytá pohledávka z vkladu“), stanoví Česká národní 
banka roční sazbu příspěvků tak, aby celková výše ročních 
příspěvků stanovených v příslušném kalendářním roce 
odpovídala hodnotě 0,045 % objemu krytých pohledávek 
z vkladů. 

32014L0049 Čl. 10 
odst. 1 
pododst. 1 

Členské státy zajistí, aby systémy pojištění 
vkladů měly zavedeny odpovídající systémy ke 
zjištění svých možných závazků. Výše 
disponibilních finančních prostředků systémů 
pojištění vkladů musí být úměrná těmto 
závazkům. 

  32014L0049 Čl. 10 
odst. 2 
pododst. 1 

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 3. 
července 2024 dosáhly disponibilní finanční 
prostředky systému pojištění vkladů 
přinejmenším cílové výše 0,8 % objemu 
pojištěných vkladů jeho členů. 

§ 41ca 
odst. 5 

Poklesne-li objem prostředků ve Fondu pod hodnotu 0,8 
% objemu krytých pohledávek z vkladů, stanoví Česká 
národní banka roční sazbu příspěvků a koeficient 
upravující celkovou výši ročních příspěvků tak, aby 
objemu prostředků ve Fondu ve výši 0,8 % objemu 
krytých pohledávek z vkladů bylo dosaženo v přiměřené 
době, nejpozději do 5 let od konce kalendářního roku, ve 
kterém k tomuto poklesu došlo, v závislosti na objemu 
chybějících prostředků ve Fondu. Pokud objem 
prostředků ve Fondu poklesne pod dvě třetiny z hodnoty 
0,8 % objemu krytých pohledávek z vkladů, stanoví Česká 
národní banka roční sazbu příspěvků a koeficient 
upravující celkovou výši ročních příspěvků tak, 

32014L0049 Čl. 10 
odst. 2  
pododst. 2 

Pokud finanční kapacita klesne pod cílovou výši, 
zahájí se opět výběr příspěvků, dokud není znovu 
dosaženo alespoň cílové výše. 
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aby objemu prostředků ve Fondu ve výši 0,8 % objemu 
krytých pohledávek z vkladů bylo dosaženo do 6 let od 
konce kalendářního roku, ve kterém došlo k tomuto 
poklesu. 

  32014L0049 Čl. 10 
odst. 2  
pododst. 3 

Klesnou-li disponibilní finanční prostředky poté, 
co poprvé dosáhly cílové výše, pod dvě třetiny 
cílové výše, stanoví se řádný příspěvek na takové 
úrovni, která umožní dosažení cílové výše do 
šesti let. 

§ 41cb 
odst. 1 

Česká národní banka informuje do 31. května každého 
roku Garanční systém o výši ročního příspěvku 
stanoveného bance nebo pobočce banky z jiného než 
členského státu. 

32014L0049 Čl. 10 
odst. 1  

Členské státy zajistí, aby systémy pojištění 
vkladů měly zavedeny odpovídající systémy ke 
zjištění svých možných závazků. Výše 
disponibilních finančních prostředků systémů 
pojištění vkladů musí být úměrná těmto 
závazkům. 

Systémy pojištění vkladů získávají disponibilní 
finanční prostředky z příspěvků svých členů 
hrazených alespoň jednou ročně. To nebrání 
doplňkovému financování z jiných zdrojů. 

§ 41cb 
odst. 2 

Garanční systém do 10. června každého roku oznámí 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, zda a jaká část 
příspěvku v příslušném roce může mít formu 
neodvolatelného platebního příslibu tak, aby podíl 
neodvolatelných platebních příslibů nepřekročil hodnotu 
30 % objemu prostředků ve Fondu; při tomto určení 
přihlédne k obecným pokynům Evropského orgánu pro 
bankovnictví upravujícím platební přísliby. V oznámení 
Garanční systém uvede podrobnosti uplatnění platebního 
příslibu a zejména podmínky pro rizikovost, likvidnost 

32014L0049 Čl. 10 
odst. 3 
pododst. 1  

Součástí disponibilních finančních prostředků, 
jež mají být zohledněny za účelem dosažení 
cílové výše, mohou být platební přísliby. 
Celkový podíl platebních příslibů nesmí překročit 
30 % celkové výše disponibilních finančních 
prostředků získaných v souladu s tímto článkem. 
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a diverzifikaci poskytovaného zajištění; podmínky lze 
stanovit odlišně v závislosti na výši ročního příspěvku. 

§ 41cb 
odst. 3 

Garanční systém může přijmout platební příslib pouze, 
pokud je zajištěný aktivem s nízkým rizikem nezatíženým 
právy třetích stran a pokud získá právo s tímto aktivem 
volně nakládat. Aktivem s nízkým rizikem se rozumí 
dluhový cenný papír, který by podle standardizovaného 
přístupu pro úvěrové riziko podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 obdržel rizikovou 
váhu do výše 50 %33).  
____________________ 

33) Článek 336 odst. 1 tabulka č. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 

32014L0049 Čl. 2 
odst. 1 
pododst. 
13 
a 14 

13) „platebními přísliby“ platební přísliby 
úvěrové instituce vůči systému pojištění vkladů, 
které jsou plně zajištěny kolaterálem, za 
podmínky, že kolaterál: 

a) je tvořen nízkorizikovými aktivy; 

b) není zatížen právy třetích stran a systém 
pojištění vkladů s ním může volně nakládat; 

14) „nízkorizikovými aktivy“ položky spadající 
do první nebo druhé kategorie uvedené v tabulce 
1 v článku 336 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo 
jakákoli aktiva, která příslušný nebo určený 
orgán považuje za obdobně bezpečná a likvidní; 

  32014L0049 Čl. 10 
odst. 3 
pododst. 1  

Součástí disponibilních finančních prostředků, 
jež mají být zohledněny za účelem dosažení 
cílové výše, mohou být platební přísliby. 
Celkový podíl platebních příslibů nesmí překročit 
30 % celkové výše disponibilních finančních 
prostředků získaných v souladu s tímto článkem. 

§ 41cb 
odst. 4 

Banka nebo pobočka banky z jiného než členského státu 
zaplatí stanovený roční příspěvek do 30. června 
příslušného kalendářního roku. Podání rozkladu proti 
rozhodnutí podle § 41ca odst. 2, jímž se stanovuje výše 
ročního příspěvku banky nebo pobočky banky z jiného než 
členského státu, nemá odkladný účinek.  

32014L0049 Čl. 10 
odst. 1  

Členské státy zajistí, aby systémy pojištění 
vkladů měly zavedeny odpovídající systémy ke 
zjištění svých možných závazků. Výše 
disponibilních finančních prostředků systémů 
pojištění vkladů musí být úměrná těmto 
závazkům. 

Systémy pojištění vkladů získávají disponibilní 
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finanční prostředky z příspěvků svých členů 
hrazených alespoň jednou ročně. To nebrání 
doplňkovému financování z jiných zdrojů. 

§ 41cc 
odst. 2 

Česká národní banka stanoví bance nebo pobočce banky z 
jiného než členského státu povinnost platit mimořádný 
příspěvek v jí stanovené výši obdobně podle § 41ca odst. 2. 
Sazbu mimořádného příspěvku přitom stanoví tak, aby 
celková výše stanoveného mimořádného příspěvku 
nepřekročila v kalendářním roce 0,5 % objemu krytých 
pohledávek z vkladů. Za výjimečných okolností může 
Česká národní banka stanovit i vyšší sazbu mimořádného 
příspěvku. Česká národní banka uveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup sazbu mimořádného 
příspěvku. 

32014L0049 Čl. 10 
odst. 8 

Pokud disponibilní finanční prostředky systému 
pojištění vkladů nepostačují k vyplacení 
vkladatelů v případě, že se vklady stanou 
nedisponibilními, uhradí členové systému 
mimořádné příspěvky nepřevyšující 0,5 % jejich 
pojištěných vkladů za kalendářní rok. Systém 
pojištění vkladů může za výjimečných okolností 
a se souhlasem příslušného orgánu požadovat 
vyšší příspěvky. 

Příslušný orgán může úvěrovou instituci zcela 
nebo zčásti dočasně osvobodit od placení 
mimořádných ex-post příspěvků systémům 
pojištění vkladu, pokud by tyto příspěvky 
ohrozily její likviditu nebo solventnost. Toto 
dočasné osvobození lze udělit nejvýše na dobu 
šesti měsíců, avšak může být na žádost úvěrové 
instituce obnoveno. Příspěvky uvedené v tomto 
odstavci musí být uhrazeny, jakmile tato platba 
již likviditu ani solventnost úvěrové instituce 
neohrožuje. 

§ 41cc 
odst. 6 

Česká národní banka může dočasně snížit výši 
mimořádného příspěvku nebo pozastavit povinnost banky 
nebo pobočky banky z jiného než členského státu zaplatit 
mimořádný příspěvek, pokud by zaplacení ohrozilo 
likviditu nebo solventnost banky, a to i opakovaně až na 
dobu 6 měsíců. Část mimořádného příspěvku, která v 
důsledku takového snížení nebo pozastavení nebyla 

32014L0049 Čl. 10 
odst. 8 
pododst. 2 

Příslušný orgán může úvěrovou instituci zcela 
nebo zčásti dočasně osvobodit od placení 
mimořádných ex-post příspěvků systémům 
pojištění vkladu, pokud by tyto příspěvky 
ohrozily její likviditu nebo solventnost. Toto 
dočasné osvobození lze udělit nejvýše na dobu 
šesti měsíců, avšak může být na žádost úvěrové 
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zaplacena řádně a včas, se stává splatnou uplynutím této 
doby. Česká národní banka informuje bez zbytečného 
odkladu Garanční systém o tomto rozhodnutí. 

instituce obnoveno. Příspěvky uvedené v tomto 
odstavci musí být uhrazeny, jakmile tato platba 
již likviditu ani solventnost úvěrové instituce 
neohrožuje. 

§ 41d 
odst. 1 

Náhrada za pojištěnou pohledávku z vkladu se oprávněné 
osobě z Fondu poskytne poté, co Fond obdrží písemné 
oznámení České národní banky o neschopnosti banky nebo, 
jedná-li se o pobočku banky z členského státu, připojištěnou 
podle § 41m, orgánu bankovního dohledu domovského státu o 
neschopnosti zahraniční banky, dostát závazkům vůči 
oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. 
Takové oznámení musí být vydáno nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne zjištění rozhodné skutečnosti a bance 
nebo bývalé bance musí být písemně sděleno. Den, kdy Fond 
toto oznámení obdrží, se považuje za rozhodný den. Česká 
národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup informaci o tom, kdy rozhodný den nastal. 

Náhrada za pojištěnou pohledávku z vkladu se oprávněné 
osobě z Fondu poskytne poté, kdy  

a) Garanční systém obdržel písemné oznámení České 
národní banky o neschopnosti banky nebo pobočky banky 
z jiného než členského státu dostát závazkům vůči 
oprávněným osobám za zákonných a smluvních 
podmínek; Česká národní banka vydá takové oznámení 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne, kdy zjistila, že banka nebo pobočka banky z 
jiného než členského státu nevyplácí splatné vklady, nejeví 
se podle názoru České národní banky v době vydání 
oznámení  dotčená banka nebo pobočka banky z jiného 
než členského státu být schopna z důvodů přímo 

32014L0049 Čl. 2 odst. 
1 bod 8 

„nedisponibilním vkladem“ vklad, který je 
splatný a vymahatelný, ale nebyl vyplacen 
úvěrovou institucí podle platných zákonných či 
smluvních podmínek v případech, kdy: 

a) relevantní správní orgány zjistily, že podle 
jejich názoru se dotčená úvěrová instituce v 
daném čase nezdá být schopna z důvodů přímo 
souvisejících s její finanční situací vyplatit vklad 
a v současnosti nemá vyhlídky, že tak bude moci 
učinit, nebo 

b) soudní orgán vydal z důvodů přímo 
souvisejících s finanční situací úvěrové instituce 
rozhodnutí, jehož důsledkem je pozastavení 
práva vkladatelů uplatňovat vůči této instituci 
pohledávky; 

 32014L0049 Čl. 3 odst. 
2 pododst. 
2  

Relevantní správní orgán učiní zjištění uvedené v 
čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) co nejdříve a v 
každém případě do pěti pracovních dnů poté, co 
se poprvé dozvěděl, že úvěrová instituce 
nevyplatila vklady, jež jsou splatné a 
vymahatelné. 

 32014L0049 Čl. 7 odst. 
4 

Rozhodným dnem pro výpočet splatné částky je 
den, kdy relevantní správní orgán učiní zjištění 
podle čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy 
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souvisejících s její finanční situací dostát svým závazkům 
vůči oprávněným osobám a nemá vyhlídky, že tak bude 
moci učinit, nebo 

b) soud nebo zahraniční soud vydal rozhodnutí o úpadku 
nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s 
finanční situací banky nebo pobočky banky z jiného než 
členského státu, jehož důsledkem je pozastavení práva 
vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje 
pojištění. 

soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 
bodu 8) písm. b). K závazkům vkladatele vůči 
úvěrové instituci se při výpočtu splatné částky 
nepřihlíží. 

§ 41d 
odst. 2 

Den, kdy Česká národní banka vydala oznámení podle 
odstavce 1 písm. a), nebo kdy soud nebo zahraniční soud 
vydal rozhodnutí podle odstavce 1 písm. b), se považuje za 
rozhodný den. 

32014L0049 Čl. 2 odst. 
1 bod 8 

„nedisponibilním vkladem“ vklad, který je 
splatný a vymahatelný, ale nebyl vyplacen 
úvěrovou institucí podle platných zákonných či 
smluvních podmínek v případech, kdy: 

a) relevantní správní orgány zjistily, že podle 
jejich názoru se dotčená úvěrová instituce v 
daném čase nezdá být schopna z důvodů přímo 
souvisejících s její finanční situací vyplatit vklad 
a v současnosti nemá vyhlídky, že tak bude moci 
učinit, nebo 

b) soudní orgán vydal z důvodů přímo 
souvisejících s finanční situací úvěrové instituce 
rozhodnutí, jehož důsledkem je pozastavení 
práva vkladatelů uplatňovat vůči této instituci 
pohledávky; 

  32014L0049 Čl. 3 odst. 
2 pododst. 
2  

Relevantní správní orgán učiní zjištění uvedené v 
čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) co nejdříve a v 
každém případě do pěti pracovních dnů poté, co 
se poprvé dozvěděl, že úvěrová instituce 
nevyplatila vklady, jež jsou splatné a 
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vymahatelné. 

  32014L0049 Čl. 7 odst. 
4 

Rozhodným dnem pro výpočet splatné částky je 
den, kdy relevantní správní orgán učiní zjištění 
podle čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy 
soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 
bodu 8) písm. b). K závazkům vkladatele vůči 
úvěrové instituci se při výpočtu splatné částky 
nepřihlíží. 

§ 41d 
odst. 6 

Fond Garanční systém nejpozději do 12 6 pracovních dnů od 
rozhodného dne stanoví den zahájení, místo a způsob 
vyplácení náhrad podle § 41e odst. 2, vhodným způsobem je 
spolu s výzvou podle § 41e odst. 4 uveřejní a vyrozumí o tom 
Ministerstvo financí a Českou národní banku. Fond musí být 
schopen vyplatit náhradu oprávněným osobám do 20 
pracovních dnů od rozhodného dne. Den zahájení výplaty 
náhrad podle § 41e odst. 2 stanoví Garanční systém tak, 
aby nastal nejpozději 7 pracovních dnů od rozhodného 
dne. Po souhlasném vyjádření České národní banky a 
Ministerstva financí může Fond ve zcela mimořádných 
případech tuto lhůtu prodloužit o nejvýše 10 pracovních dnů. . 
To neplatí, jde-li o náhrady podle odstavce 7. 

32014L0049 Čl. 8 odst. 
1 

 Systémy pojištění vkladů zajistí, aby splatná 
částka byla k dispozici do sedmi pracovních dní 
ode dne, kdy relevantní správní orgán učiní 
zjištění podle čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo 
kdy soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 
1 bodu 8) písm. b). 

§ 41d 
odst. 7 

Garanční systém nejpozději do 14 pracovních dnů od 
rozhodného dne stanoví den zahájení, místo a způsob 
vyplácení náhrad podle § 41e odst. 2, které se poskytují 
osobám podle § 41f odst. 7 a 8, vhodným způsobem je 
uveřejní a vyrozumí o tom Ministerstvo financí a Českou 
národní banku. Den zahájení výplaty náhrad stanoví 
Garanční systém tak, aby nastal nejpozději 15 pracovních 
dnů od rozhodného dne. 

32014L0049 Čl. 8 
odst. 3 

Členské státy mohou rozhodnout, že se na vklady 
uvedené v čl. 7 odst. 3 vztahuje delší lhůta pro 
výplatu, jež však nesmí překročit tři měsíce ode 
dne, kdy relevantní správní orgán učiní zjištění 
podle čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy 
soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 
bodu 8) písm. b). 

§ 41e Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky 32014L0049 Čl. 6 odst. Členské státy zajistí, aby se výplata prováděla v 
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odst. 1 z vkladů oprávněné osoby u banky, včetně jejích podílů na 
účtech vedených pro 2 a více spolumajitelů podle stavu k 
rozhodnému dni. Podíl spolumajitele účtu je roven zlomku, v 
jehož čitateli je celková částka na účtu a ve jmenovateli počet 
spolumajitelů, pokud oprávněné osoby při založení či 
dispozici s účtem nedoloží jinou výši podílu. Banka vyznačí 
jinou výši podílu ve své evidenci. K doložení jiné výše podílu 
po rozhodném dni se nepřihlíží. Výpočet se provádí v české, u 
pohledávek z vkladů vedených v cizí měně, se přepočet na 
českou měnu, provádí podle kurzu devizového trhu 
vyhlášeného Českou národní bankou k rozhodnému dni. 
Součástí pojištěné pohledávky z vkladu jsou i úroky 
vypočtené k rozhodnému dni. Náhrada se vyplácí v české 
měně. Právo oprávněné osoby na plnění z Fondu je právem 
spojeným s pohledávkou z vkladu. 

Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné 
pohledávky z vkladů oprávněné osoby u banky nebo 
pobočky banky z jiného než členského státu, včetně jejích 
podílů na účtech vedených pro 2 a více spolumajitelů, 
podle stavu k rozhodnému dni. Není-li bance nebo pobočce 
banky z jiného než členského státu doloženo jinak, má se 
za to, že podíly spolumajitelů účtu jsou stejné. Banka nebo 
pobočka banky z jiného než členského státu vyznačí jinou 
výši podílu ve své evidenci. K doložení jiné výše podílu po 
rozhodném dni se nepřihlíží. Výpočet náhrady se provádí 
v měně státu, v němž se nachází daný účet; u pohledávek z 
vkladů vedených v jiné měně než je měna státu, v němž se 
nachází daný účet, se přepočet na měnu státu, v němž se 
nachází daný účet, provádí podle kurzu vyhlášeného 
Českou národní bankou pro rozhodný den. Součástí 
pojištěné pohledávky z vkladu jsou i úroky vypočtené k 
rozhodnému dni. Náhrada se vyplácí v měně státu, v němž 
se nachází daný účet. Právo oprávněné osoby na plnění z 

4 písm. e) kterékoli z těchto měn: 

e) měna členského státu, v němž se nachází daný 
účet. 

 

32014L0049 čl. 7 odst. 
1 

Limit uvedený v čl. 6 odst. 1 se vztahuje na 
souhrn vkladů u téže úvěrové instituce bez 
ohledu na počet těchto vkladů, jejich měnu a 
místo uložení v Unii. 

32014L0049 čl. 7 odst. 
2 

Při výpočtu limitu stanoveného v čl. 6 odst. 1 se 
přihlédne k podílu každého vkladatele na 
společném účtu. 

Není-li stanoveno jinak, jsou podíly jednotlivých 
vkladatelů na tomto účtu stejné. 

Členské státy mohou stanovit, že vklady na účtu, 
k němuž mají právo dvě nebo více osob jako 
společníci společnosti, členové sdružení nebo 
jiného obdobného seskupení bez právní 
subjektivity, mohou být pro účely výpočtu limitu 
stanoveného v čl. 6 odst. 1 sečteny a lze s nimi 
nakládat, jako by byly uloženy jediným 
vkladatelem. 

32014L0049 čl. 7 odst. 
4 

Rozhodným dnem pro výpočet splatné částky je 
den, kdy relevantní správní orgán učiní zjištění 
podle čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy 
soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 
bodu 8) písm. b). K závazkům vkladatele vůči 
úvěrové instituci se při výpočtu splatné částky 
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Fondu je právem spojeným s pohledávkou z vkladu. 

 

nepřihlíží. 

32014L0049 čl. 7 odst. 
7 

Naběhlé úroky z vkladů, které ke dni, kdy 
relevantní správní orgán učiní zjištění podle čl. 2 
odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy soudní orgán 
rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. 
b), nebyly dosud připsány, jsou systémem 
pojištění vkladů nahrazovány. Limit uvedený v 
čl. 6 odst. 1 nesmí být překročen. 

§ 41e 
odst. 2 

Náhrada oprávněné osobě se poskytuje v částce vypočtené 
podle odstavce 1, nejvýše však v částce odpovídající 100 000 
EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky, pokud 
přímo použitelný předpis Evropské unie nestanoví jinak. 
Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu 
devizového trhu, vyhlášeného Českou národní bankou k 
rozhodnému dni. 

Náhrada oprávněné osobě se poskytuje ve výši vypočtené 
podle odstavce 1, nejvýše však ve výši odpovídající 100 000 
EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky. Tím 
není dotčeno ustanovení odstavce 3. Ekvivalent limitu v 
měně státu, v němž se nachází daný účet, se přepočte podle 
kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný 
den. 

32014L0049 čl. 6 odst. 
1 

Limit uvedený v čl. 6 odst. 1 se vztahuje na 
souhrn vkladů u téže úvěrové instituce bez 
ohledu na počet těchto vkladů, jejich měnu a 
místo uložení v Unii. 

32014L0049 Čl. 6 odst. 
4 písm. e) 

Členské státy zajistí, aby se výplata prováděla v 
kterékoli z těchto měn: 

e) měna členského státu, v němž se nachází daný 
účet. 

32014L0049 čl. 7 odst. 
1 

 

32014L0049 čl. 7 odst. 
4 

Rozhodným dnem pro výpočet splatné částky je 
den, kdy relevantní správní orgán učiní zjištění 
podle čl. 2 odst. 1 bodu 8) písm. a) nebo kdy 
soudní orgán rozhodne ve smyslu čl. 2 odst. 1 
bodu 8) písm. b). K závazkům vkladatele vůči 
úvěrové instituci se při výpočtu splatné částky 
nepřihlíží. 

§ 41e Vláda může nařízením v návaznosti na příslušné předpisy 32014L0049 Čl. 6 odst. Kromě odstavce 1 členské státy zajistí, aby 
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odst. 3 Evropské unie12a) zvýšit částku uvedenou v odstavci 2. 

12a) Čl. 7 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
94/19/ES ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/14/ES.     Čl. 6 odst. 7 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/49/EU, o systémech pojištění vkladů. 

Pokud oprávněná osoba, která je fyzickou osobou, doloží 
podle § 41ea, že splňuje podmínky pro výplatu zvýšené 
náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu a požádá o ni 
podle § 41eb odst. 1, poskytne Garanční systém oprávněné 
osobě zvýšenou náhradu za tu část pohledávky z vkladu, u 
které doložila splnění podmínek podle § 41ea až do výše, o 
kterou částka vypočtená podle odstavce 1 převyšuje částku 
stanovenou v odstavci 2, nejvýše však ve výši odpovídající 
100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky 
(dále jen „zvýšená náhrada“). Ekvivalent tohoto limitu v 
měně, v němž se nachází daný účet, se přepočte podle 
kurzu, vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný 
den. 

2 následující vklady byly chráněny i nad hranici 
100 000 EUR po dobu nejméně tří a nejdéle 
dvanácti měsíců od připsání částky nebo od 
okamžiku, kdy se takové vklady stanou z 
právního hlediska převoditelnými: 

a) vklady plynoucí z operací s nemovitostmi 
týkajících se soukromých obytných nemovitostí; 

b) vklady, jež slouží sociálním účelům 
stanoveným vnitrostátním právem a jsou spojeny 
s určitými životními událostmi vkladatele, jako je 
svatba, rozvod, odchod do důchodu, propuštění 
ze zaměstnání, invalidita nebo smrt; 

c) vklady, jež slouží účelům stanoveným 
vnitrostátním právem a vyplývají z vyplacení 
pojistného plnění nebo odškodnění za újmu 
utrpěnou v důsledku trestného činu nebo 
neoprávněného odsouzení. 

§ 41e 
odst. 4 

Výzvou uveřejněnou způsobem umožňujícím dálkový 
přístup Garanční systém vyzve oprávněné fyzické osoby, 
aby doložily Garančnímu systému do 2 měsíců 
od rozhodného dne dokumenty podle § 41eb odst. 1 pro 
účely posouzení nároku na zvýšenou náhradu za 
pohledávku z vkladu podle § 41e odst. 3. 

32014L0049 čl. 6 odst. 
2 

Kromě odstavce 1 členské státy zajistí, aby 
následující vklady byly chráněny i nad hranici 
100 000 EUR po dobu nejméně tří a nejdéle 
dvanácti měsíců od připsání částky nebo od 
okamžiku, kdy se takové vklady stanou z 
právního hlediska převoditelnými: 

a)vklady plynoucí z operací s nemovitostmi 
týkajících se soukromých obytných nemovitostí; 

b)vklady, jež slouží sociálním účelům 
stanoveným vnitrostátním právem a jsou spojeny 
s určitými životními událostmi vkladatele, jako je 
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svatba, rozvod, odchod do důchodu, propuštění 
ze zaměstnání, invalidita nebo smrt; 

c)vklady, jež slouží účelům stanoveným 
vnitrostátním právem a vyplývají z vyplacení 
pojistného plnění nebo odškodnění za újmu 
utrpěnou v důsledku trestného činu nebo 
neoprávněného odsouzení. 

32014L0049 čl. 8 odst. 
5 písm. d)) 

Výplata podle odstavců 1 a 4 může být odložena, 
pokud: 

d)splatná částka je považována za součást 
dočasného vysokého zůstatku ve smyslu čl. 6 
odst. 2, nebo 

§ 41ea 
odst. 1 

(1) Nárok na zvýšenou náhradu podle § 41e odst. 3 
vznikne, po splnění podmínek stanovených v § 41e odst. 3 
a § 41eb odst. 1, pokud rozhodný den nastal ve lhůtě 3 
měsíců ode dne připsání částky na účet a zároveň je tato 
částka 

 

a) úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, 
která slouží k bydlení podle evidence v katastru 
nemovitostí, pokud byl tento prodej doložen návrhem na 
zahájení vkladového řízení do katastru nemovitostí, včetně 
příloh, a tento návrh byl podán před rozhodným dnem, 

b) vypořádáním společného jmění manželů při rozvodu 
manželství, pokud bylo doloženo pravomocným 
rozsudkem o rozvodu manželství, jehož součástí je 
vypořádání společného jmění manželů nebo jiného 

32014L0049 Čl. 6 odst. 
2 

Kromě odstavce 1 členské státy zajistí, aby 
následující vklady byly chráněny i nad hranici 
100 000 EUR po dobu nejméně tří a nejdéle 
dvanácti měsíců od připsání částky nebo od 
okamžiku, kdy se takové vklady stanou z 
právního hlediska převoditelnými: 

a) vklady plynoucí z operací s nemovitostmi 
týkajících se soukromých obytných nemovitostí; 

b) vklady, jež slouží sociálním účelům 
stanoveným vnitrostátním právem a jsou spojeny 
s určitými životními událostmi vkladatele, jako je 
svatba, rozvod, odchod do důchodu, propuštění 
ze zaměstnání, invalidita nebo smrt; 

c) vklady, jež slouží účelům stanoveným 
vnitrostátním právem a vyplývají z vyplacení 
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majetku, nebo pravomocným rozsudkem o vypořádání 
manželů po rozvodu stran jejich společného jmění, 

c) pojistným plněním pro případ úrazu, nemoci, invalidity 
nebo smrti, pokud bylo doloženo potvrzením pojišťovny o 
vyplacení pojistného plnění, 

d) dědictvím, pokud bylo jeho nabytí doloženo 
pravomocným rozhodnutím soudu o dědictví,   

e) vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního 
připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového 
penzijního spoření, pokud bylo doloženo potvrzením 
penzijní společnosti o vyplacení jednorázového vyrovnání, 

f) odstupným vyplaceným při výpovědi z pracovního 
poměru, při které náleží zaměstnanci odstupné podle 
zákoníku práce, odstupným vyplaceným při rozvázání 
pracovního poměru dohodou, při kterém náleží 
zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce, odbytným, 
nebo odchodným vyplaceným při skončení služebního 
poměru rozhodnutím služebního orgánu, při kterém má 
státní zaměstnanec nárok na výplatu odbytného nebo 
odchodného, a odchodným vyplaceným při skončení 
služebního poměru fyzických osob, které v bezpečnostním 
sboru vykonávají službu, při kterém mají fyzické osoby, 
které v bezpečnostním sboru vykonávají službu, nárok na 
odchodné, pokud bylo doloženo potvrzením 
zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v 
nezaměstnanosti a vyúčtováním mzdy, 

g) pojistným plněním pro případ újmy způsobené 
trestným činem, pokud bylo doloženo pravomocným 
rozhodnutím soudu o spáchaném trestném činu a 

pojistného plnění nebo odškodnění za újmu 
utrpěnou v důsledku trestného činu nebo 
neoprávněného odsouzení. 
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potvrzením o vyplacení pojistného plnění, 

h) vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem, 
nebo vydáním bezdůvodného obohacení získaného 
trestným činem, pokud bylo doloženo pravomocným 
rozhodnutím soudu o přiznání náhrady újmy způsobené 
trestným činem nebo o přiznání nároku na vydání 
bezdůvodného obohacení, 

i) vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o 
vazbě, trestu nebo o ochranném opatření, pokud bylo 
doloženo pravomocným rozhodnutím soudu, rozhodnutím 
ministerstva, nebo jiného ústředního správního úřadu o 
přiznání náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, 
trestu nebo o ochranném opatření, nebo 

j) poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu, 
pokud bylo doloženo rozhodnutím Ministerstva 
spravedlnosti. 

§ 41ea 
odst. 2 

Pokud není vkladatel jeho zákonný zástupce nebo 
opatrovník v den připsání částky podle odstavce 1 písm. a) 
až j) na účet oprávněn s touto částkou nakládat, lhůta 
podle odstavce 1 neběží do dne předcházejícího dni, 
kterým vkladatel, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník 
nabyde oprávnění s touto částkou poprvé nakládat. 

32014L0049 Čl. 6 odst. 
2 

Kromě odstavce 1 členské státy zajistí, aby 
následující vklady byly chráněny i nad hranici 
100 000 EUR po dobu nejméně tří a nejdéle 
dvanácti měsíců od připsání částky nebo od 
okamžiku, kdy se takové vklady stanou z 
právního hlediska převoditelnými: 

a) vklady plynoucí z operací s nemovitostmi 
týkajících se soukromých obytných nemovitostí; 

b) vklady, jež slouží sociálním účelům 
stanoveným vnitrostátním právem a jsou spojeny 
s určitými životními událostmi vkladatele, jako je 
svatba, rozvod, odchod do důchodu, propuštění 
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ze zaměstnání, invalidita nebo smrt; 

c) vklady, jež slouží účelům stanoveným 
vnitrostátním právem a vyplývají z vyplacení 
pojistného plnění nebo odškodnění za újmu 
utrpěnou v důsledku trestného činu nebo 
neoprávněného odsouzení. 

§ 41eb 
odst. 4 

Garanční systém do 4 měsíců od rozhodného dne, oznámí 
oprávněné osobě, jaká výše zvýšené náhrady za 
pohledávky z vkladů jí náleží, den zahájení, místo a 
způsob výplaty zvýšené náhrady za pohledávku z vkladu 
podle § 41e odst. 3. Den zahájení výplaty náhrad podle § 
41e odst. 3 stanoví Garanční systém tak, aby nastal 
nejpozději 4 měsíce od rozhodného dne. 

32014L0049 Čl. 8 odst. 
5 písm. d) 

Výplata podle odstavců 1 a 4 může být odložena, 
pokud: 

d) splatná částka je považována za součást 
dočasného vysokého zůstatku ve smyslu čl. 6 
odst. 2, nebo 

§ 41g 
odst. 2 

Garanční systém pozastaví výplatu náhrady přede dnem 
zahájení výplaty náhrad za ty pohledávky z vkladů, u 
kterých se od orgánů činných v trestním řízení nebo od 
osob uvedených v odstavci 5 dozví, že by mohlo jít o 
pohledávky z vkladů, které mají původ v trestné činnosti, 
a že bylo zahájeno trestní stíhání pro tuto trestnou činnost. 

32014L0049 Čl. 8 odst. 
8 

Bez ohledu na lhůtu stanovenou v odstavci 1 
tohoto článku může systém pojištění vkladů 
pozastavit veškeré výplaty týkající se daného 
vkladatele do přijetí soudního rozhodnutí v 
případech, kdy jsou vkladatel nebo jiná osoba, 
která má právo na částky uložené na účtu nebo na 
nich má zájem, obviněni z trestného činu 
spojeného s praním peněz ve smyslu čl. 1 odst. 2 
směrnice 2005/60/ES. 

§ 41g 
odst. 3 

Garanční systém pozastaví přede dnem zahájení výplaty 
náhrad výplatu náhrady za pohledávky z vkladů, u 
kterých 

a) zjistí že, není jisté, zda a kdo je oprávněn obdržet 
výplatu náhrady, 

b) je Garančnímu systému doloženo, že je pojištěná 

32014L0049 Čl. 8 odst. 
5 

Výplata podle odstavců 1 a 4 může být odložena, 
pokud: 

a) není jisté, zda má osoba nárok na obdržení 
výplaty, nebo je vklad předmětem právního 
sporu; 

b) na vklad se vztahují omezující opatření 
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pohledávka z vkladu předmětem právního sporu, 

c) je Garančnímu systému doloženo, že pojištěná 
pohledávka z vkladu je předmětem opatření omezujícího 
nakládání s vkladem podle jiného právního předpisu nebo 
právního předpisu jiného státu, anebo stanoveného 
mezinárodní organizací, nebo 

 d) má výplatu v souladu s ustanovením § 41p odst. 2 
provést provozovatel zahraničního systému pojištění 
pohledávek z vkladů a potřebné prostředky nelze 
provozovateli zahraničního systému pojištění pohledávek z 
vkladů poskytnout do dne zahájení výplaty náhrad. 

stanovená vnitrostátními vládami nebo 
mezinárodními orgány; 

c) odchylně od odstavce 9 tohoto článku v 
souvislosti s vkladem neproběhla za posledních 
24 měsíců žádná operace (účet nevykazuje 
žádnou aktivitu); 

d) splatná částka je považována za součást 
dočasného vysokého zůstatku ve smyslu čl. 6 
odst. 2, nebo 

e) splatnou částku má v souladu s čl. 14 odst. 2 
vyplatit systém pojištění vkladů hostitelského 
členského státu. 

§ 41g 
odst. 4 

Povinnost odvádět příspěvek do Fondu z pohledávek z vkladů 
osob uvedených v odstavci 2 zůstává nedotčena. 

32014L0049 Čl. 5 odst. 
1 písm. c) 

Ze systémů pojištění vkladů se vylučují jakékoli 
náhrady: 

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; 

§ 41g 
odst. 4 

Garanční systém obnoví výplatu náhrady pozastavenou 
podle odstavců 2 a 3 písm. a) až c), pokud pominou 
okolnosti, pro které byla výplata pozastavena.“. 

32014L0049 Čl. 8 odst. 
5 

Výplata podle odstavců 1 a 4 může být odložena, 
pokud: 

a) není jisté, zda má osoba nárok na obdržení 
výplaty, nebo je vklad předmětem právního 
sporu; 

b) na vklad se vztahují omezující opatření 
stanovená vnitrostátními vládami nebo 
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mezinárodními orgány; 

c) odchylně od odstavce 9 tohoto článku v 
souvislosti s vkladem neproběhla za posledních 
24 měsíců žádná operace (účet nevykazuje 
žádnou aktivitu); 

d) splatná částka je považována za součást 
dočasného vysokého zůstatku ve smyslu čl. 6 
odst. 2, nebo 

e) splatnou částku má v souladu s čl. 14 odst. 2 
vyplatit systém pojištění vkladů hostitelského 
členského státu. 

§ 41i odst. 
1 

V případě, že prostředky Fondu získané z uhrazených 
příspěvků podle § 41cb  nebo mimořádných příspěvků 
podle § 41cc nepostačují k vyplacení zákonem stanovených 
náhrad, obstará si Fond Garanční systém potřebné peněžní 
prostředky na trhu. Fond Garanční systém je povinen dbát, 
aby podmínky, za kterých jsou peněžní prostředky Fondu 
poskytnuty, byly pro něj co nejvýhodnější. Pokud není Fond 
Garanční systém schopen obstarat si peněžní prostředky na 
finančním trhu do dne zahájení vyplácení náhrad podle § 41d, 
může mu být na jeho žádost poskytnuta dotace nebo návratná 
finanční výpomoc v potřebné výši ze státního rozpočtu.. 

32014L0049 Čl. 10 
odst. 9 

Členské státy zajistí, aby systémy pojištění 
vkladů měly odpovídající mechanismy 
alternativního financování, které jim umožní 
získat krátkodobě financování, k uspokojení 
pohledávek vůči nim uplatněných. 

§ 41i odst. 
2 

Garanční systém může požádat provozovatele 
zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů z 
členského státu o úvěr, pokud 

 
a) není schopen dostát závazkům spojeným s výplatou 

tímto zákonem stanovených náhrad z důvodu 
nedostatku prostředků ve Fondu,  

32014L0049 Čl. 12 
odst. 1 

Členské státy mohou systémům pojištění vkladů 
povolit, aby dobrovolně poskytly půjčky jiným 
systémům pojištění vkladů v Unii, pokud jsou 
splněny tyto podmínky: 

a) systém přijímající půjčku není z důvodu 
nedostatku disponibilních finančních prostředků 
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b) využil mimořádných příspěvků podle § 41cc, 
c) se zaváže použít zapůjčené prostředky pro výplatu tímto 

zákonem stanovených náhrad, 
d) není vázán povinností splatit ve stejné době úvěr jinému 

systému pojištění pohledávek z vkladů,  
e) požaduje finanční prostředky v objemu, který 

nepřekročí 0,5 % objemu krytých pohledávek z vkladů,  
f) informoval Evropský orgán pro bankovnictví o 

důvodech žádosti o úvěr, výši úvěru a době jeho trvání 
a o výši počáteční úrokové sazby a 

g) zaváže se splatit úvěr nejpozději do 5 let ode dne jeho 
poskytnutí; úroky jsou splatné ke dni úplného splacení 
úvěru. 

 

uvedených v článku 10 schopen splnit své 
závazky podle čl. 9 odst. 1; 

b) systém přijímající půjčku využil mimořádných 
příspěvků podle čl. 10 odst. 8; 

c) systém přijímající půjčku se právně zaváže, že 
vypůjčené prostředky budou použity k úhradě 
pohledávek podle čl. 9 odst. 1; 

d) systém přijímající půjčku v daném okamžiku 
není vázán povinností splatit půjčku jiným 
systémům pojištění vkladů podle tohoto článku; 

e) systém přijímající půjčku uvede částku 
požadovaných prostředků; 

f) celková výše půjčky nepřekročí 0,5 % 
pojištěných vkladů systému přijímajícího půjčku; 

g) systém přijímající půjčku neprodleně 
informuje Evropský orgán pro bankovnictví a 
sdělí důvody, proč jsou podmínky uvedené v 
tomto odstavci splněny, a výši požadovaných 
prostředků. 

  32014L0049 Čl. 12 
odst. 2 

Na půjčku se vztahují tyto podmínky: 

a) systém pojištění vkladů přijímající půjčku 
musí půjčku splatit do pěti let. Půjčku může 
splácet v ročních splátkách. Úroky jsou splatné 
až v době splacení; 

b) úroková sazba musí být stanovena tak, aby se 
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přinejmenším rovnala sazbě mezní zápůjční 
facility Evropské centrální banky během doby 
půjčky; 

c) systém pojištění vkladů přijímající půjčku 
musí informovat Evropský orgán pro 
bankovnictví o počáteční úrokové sazbě a o době 
trvání půjčky. 

  32014L0049 Čl. 12 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby příspěvky vybírané 
systémem pojištění vkladů přijímajícím půjčku 
byly dostatečné k co nejrychlejšímu splacení 
vypůjčené částky a opětovnému dosažení cílové 
výše. 

§ 41j  Garanční systém může, se souhlasem Ministerstva financí, 
poskytnout provozovateli zahraničního systému pojištění 
pohledávek z vkladů z členského státu úvěr za účelem 
výplaty náhrad za pohledávky z vkladů, jehož úroková 
sazba se stanoví nejméně ve výši odpovídající sazbě mezní 
zápůjční facility Evropské centrální banky během doby 
trvání úvěru. Garanční systém může úvěr poskytnout 
pouze v případě, že provozovatel zahraničního systému 
pojištění pohledávek z vkladů z členského státu splní 
podmínky podle §  41i odst. 2 písm. a) až g) obdobně. 

32014L0049 Čl. 12 
odst. 1 

Členské státy mohou systémům pojištění vkladů 
povolit, aby dobrovolně poskytly půjčky jiným 
systémům pojištění vkladů v Unii, pokud jsou 
splněny tyto podmínky: 

a) systém přijímající půjčku není z důvodu 
nedostatku disponibilních finančních prostředků 
uvedených v článku 10 schopen splnit své 
závazky podle čl. 9 odst. 1; 

b) systém přijímající půjčku využil mimořádných 
příspěvků podle čl. 10 odst. 8; 

c) systém přijímající půjčku se právně zaváže, že 
vypůjčené prostředky budou použity k úhradě 
pohledávek podle čl. 9 odst. 1; 

d) systém přijímající půjčku v daném okamžiku 
není vázán povinností splatit půjčku jiným 
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systémům pojištění vkladů podle tohoto článku; 

e) systém přijímající půjčku uvede částku 
požadovaných prostředků; 

f) celková výše půjčky nepřekročí 0,5 % 
pojištěných vkladů systému přijímajícího půjčku; 

g) systém přijímající půjčku neprodleně 
informuje Evropský orgán pro bankovnictví a 
sdělí důvody, proč jsou podmínky uvedené v 
tomto odstavci splněny, a výši požadovaných 
prostředků. 

  32014L0049 Čl. 12 
odst. 2 

Na půjčku se vztahují tyto podmínky: 

a) systém pojištění vkladů přijímající půjčku 
musí půjčku splatit do pěti let. Půjčku může 
splácet v ročních splátkách. Úroky jsou splatné 
až v době splacení; 

b) úroková sazba musí být stanovena tak, aby se 
přinejmenším rovnala sazbě mezní zápůjční 
facility Evropské centrální banky během doby 
půjčky; 

c) systém pojištění vkladů přijímající půjčku 
musí informovat Evropský orgán pro 
bankovnictví o počáteční úrokové sazbě a o době 
trvání půjčky. 

  32014L0049 Čl. 12 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby příspěvky vybírané 
systémem pojištění vkladů přijímajícím půjčku 
byly dostatečné k co nejrychlejšímu splacení 
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vypůjčené částky a opětovnému dosažení cílové 
výše. 

§ 41k 
odst. 1 

V případě, že Garančnímu systému byl poskytnut úvěr 
nebo jiná forma návratné finanční výpomoci podle § 41i, 
Česká národní banka rozhodne o výběru mimořádných 
příspěvků podle § 41cc  od kalendářního roku 
bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve 
kterém byly úvěr nebo jiná forma návratné finanční 
výpomoci poskytnuty. V kalendářním roce bezprostředně 
následujícím po kalendářním roce, ve kterém byly úvěr 
nebo jiná forma návratné finanční výpomoci splaceny, 
rozhodne Česká národní banka o ukončení výběru 
mimořádných příspěvků. 
 

32014L0049 Čl. 12 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby příspěvky vybírané 
systémem pojištění vkladů přijímajícím půjčku 
byly dostatečné k co nejrychlejšímu splacení 
vypůjčené částky a opětovnému dosažení cílové 
výše. 

§ 41k 
odst. 2 

V případě, že Garančnímu systému byl poskytnut úvěr 
od provozovatele zahraničního systému pojištění 
pohledávek z vkladů z členského státu, Česká národní 
banka rozhodne o výběru mimořádných příspěvků podle § 
41cc tak, aby Garanční systém úvěr splatil nejpozději do 5 
let od jeho poskytnutí. 

32014L0049 Čl. 12 
odst. 3 

Členské státy zajistí, aby příspěvky vybírané 
systémem pojištění vkladů přijímajícím půjčku 
byly dostatečné k co nejrychlejšímu splacení 
vypůjčené částky a opětovnému dosažení cílové 
výše. 

§ 41m 
odst. 1 

Pobočky bank z členského státu mohou pohledávky z vkladů 
připojistit na základě smlouvy u Fondu. Připojištění musí být 
sjednáno tak, aby částka, do jejíž výše jsou pohledávky z 
vkladů celkově pojištěny, včetně připojištění, nepřesahovala 
částku odpovídající 100 000 eur. Příspěvek do Fondu je roven 
příspěvku podle § 41c vynásobenému zlomkem, v jehož 
čitateli je rozdíl mezi částkou, do jejíž výše jsou pohledávky z 
vkladů celkově pojištěny, včetně připojištění, a limitem pro 
maximální náhradu podle systému pojištění pohledávek z 
vkladů, jehož je pobočka zahraniční banky účastna, a ve 
jmenovateli částka, do jejíž výše jsou pohledávky z vkladů 
celkově pojištěny, včetně připojištění. 

32014L0049 Čl. 14 
odst. 1 

Systémy pojištění vkladů chrání i vkladatele 
poboček zřízených jejich členskými úvěrovými 
institucemi v jiných členských státech. 
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§ 41m 
odst. 2 

Připojištění podle odstavce 1 zaniká dohodou nebo výpovědí 
smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet 
prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího poté, kdy 
byla výpověď doručena. Fond může vypovědět smlouvu 
pouze při neplnění povinností pobočkou banky z členského 
státu vůči Fondu, a to pouze v případě, bylo-li postupováno v 
souladu s § 5a odst. 6. Pobočka banky z členského státu může 
vypovědět smlouvu bez udání důvodů. O těchto skutečnostech 
je pobočka banky z členského státu povinna informovat 
klienty ve svých provozních prostorách. 
 

32014L0049 Čl. 14 
odst. 1 

Systémy pojištění vkladů chrání i vkladatele 
poboček zřízených jejich členskými úvěrovými 
institucemi v jiných členských státech. 

§ 41m 
odst. 3 

Banky nesmějí Banka a pobočka banky z členského státu 
nesmí v reklamě využívat rozdílů pojištění pohledávek z 
vkladů mezi členskými státy ani zmiňovat neomezené 
pojištění pohledávek z vkladů. Banka a pobočka banky 
z členského státu může v reklamě uvést pouze odkaz na 
příslušný systém pojištění pohledávek z vkladů a popis 
fungování tohoto systému. 

32014L0049 Čl. 16 
odst. 5 

Členské státy omezí použití informací uvedených 
v odstavcích 1, 2 a 3 k reklamním účelům na 
věcný odkaz na systém pojištění vkladů, který 
pojišťuje produkt, jehož se reklama týká, a na 
veškeré další informace, které vyžaduje 
vnitrostátní právo. 

Tyto informace mohou zahrnovat věcný popis 
fungování systému pojištění vkladů, avšak 
nesmějí zmiňovat neomezené pojištění vkladů. 

§ 41n 
odst. 2 

Garanční systém provede alespoň jedenkrát za 3 roky 
zátěžový test  systému pojištění pohledávek z vkladů. 
Garanční systém může získávat údaje nutné k provedení 
tohoto zátěžového testu pouze za tímto účelem a uchovávat 
je jen po dobu nezbytně nutnou. 

32014L0049 Čl. 4 odst. 
10 
pododst. 1 
a 2  

Členské státy zajistí, aby jejich systémy pojištění 
vkladů prováděly zátěžové testy svých systémů 
pojištění vkladů a byly neprodleně informovány 
v případě, že příslušné orgány zjistí v některé 
úvěrové instituci problémy, jež by mohly vést k 
zásahu systému pojištění vkladů. 

Tyto testy se provádějí nejméně jedenkrát za tři 
roky nebo častěji, je-li to vhodné. První test se 
provede nejpozději 3. července 2017. 
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  32014L0049 čl. 4 odst. 
11  

Informace nezbytné k provádění zátěžových testů 
svých systémů smějí systémy pojištění vkladů 
používat pouze k provádění těchto testů a 
uchovávat pouze po dobu nezbytnou k tomuto 
účelu. 

§ 41n 
odst. 3 

Garanční systém do konce prvního kalendářního čtvrtletí 
každého roku oznámí Evropskému orgánu pro 
bankovnictví výši krytých pohledávek z vkladů a objem 
prostředků ve Fondu k poslednímu dni bezprostředně 
předcházejícího kalendářního roku.   

32014L0049 Čl. 10 
odst. 10 

Členské státy do 31. března každého roku 
informují Evropský orgán pro bankovnictví o 
výši pojištěných vkladů na svém území a o výši 
disponibilních finančních prostředků jejich 
systémů pojištění vkladů k 31. prosinci 
předcházejícího roku. 

§ 41o 
odst. 1 

Fond Garanční systém při své činnosti spolupracuje a 
vyměňuje si údaje vedené podle § 41c  odst.  3, které jsou 
banka, bývalá banka, pobočka banky z jiného než 
členského státu, bývalá pobočka banky z jiného než 
členského státu, likvidátor, správce nebo insolvenční 
správce povinni poskytnout Garančnímu systému podle § 
41d odst. 4 za účelem výplaty náhrad pohledávek z vkladů 
vkladatelům, a údaje získané na základě provedených 
zátěžových testů podle § 41n odst. 2 s provozovateli 
zahraničních systémů pojištění pohledávek z vkladů 
z členských států, včetně osob zprostředkujících 
vzájemnou výměnu těchto informací mezi provozovateli 
zahraničních systémů pojištění vkladů z členských států. 
Garanční systém při své činnosti spolupracuje s Českou 
národní bankou a Evropským orgánem pro bankovnictví.   
 

32014L0049 Čl. 14 
odst. 4  

Členské státy zajistí, aby si systém pojištění 
vkladů domovského členského státu se systémy 
hostitelských členských států vyměňoval 
informace podle čl. 4 odst. 7 nebo čl. 4 odst. 8 a 
10. Použijí se omezení stanovená v uvedeném 
článku. 

Pokud úvěrová instituce hodlá provést přesun z 
jednoho systému pojištění vkladů do druhého v 
souladu s touto směrnicí, ohlásí svůj záměr 
alespoň v šestiměsíčním předstihu. Během tohoto 
období je úvěrová instituce stále povinna 
přispívat do svého původního systému pojištění 
vkladů v souladu s článkem 10 v souvislosti s 
financováním ex ante i ex post. 

  32014L0049 Čl. 14 
odst. 6  

Členské státy zajistí zavedení vhodných postupů, 
které systémům pojištění vkladů umožní sdílet 
informace a účinně komunikovat s dalšími 
systémy pojištění vkladů, se svými přidruženými 
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úvěrovými institucemi a s relevantními 
příslušnými a určenými orgány v rámci své 
jurisdikce a případně i s dalšími agenturami na 
přeshraničním základě. 

  32014L0049 Čl. 14 
odst. 7  

Evropský orgán pro bankovnictví a příslušné i 
určené orgány navzájem spolupracují a 
vykonávají své pravomoci v souladu s touto 
směrnicí a nařízením (EU) č. 1093/2010. 

Členské státy informují Komisi a Evropský orgán 
pro bankovnictví do 3. července 2015 o tom, 
který subjekt či orgán je určeným orgánem. 

§ 41o 
odst. 2 

Stanoví-li tak dohoda uzavřená mezi Fondem a 
provozovatelem zahraničního systému pojištění pohledávek z 
vkladů, může být v případě úpadku 

a) zahraniční banky podnikající na území České republiky 
prostřednictvím pobočky Fond zapojen do výplaty náhrad ze 
zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů, jehož se 
zahraniční banka účastní, 

b) banky se sídlem v České republice podnikající v zahraničí 
prostřednictvím pobočky zapojen do výplaty náhrad z Fondu 
zahraniční systém pojištění pohledávek z vkladů. 

Garanční systém uzavře s provozovatelem zahraničního 
systému pojištění pohledávek z vkladů z členského státu 
písemnou dohodu o spolupráci zejména při výplatě 
náhrad za pohledávky z vkladů a poskytování úvěrů za 
účelem výplaty náhrad za pohledávky z vkladů podle § 41i 
odst. 2 a § 41j odst. 2.  

32014L0049 Čl. 14 
odst. 5 

V zájmu usnadnění účinné spolupráce mezi 
systémy pojištění vkladů, především pokud jde o 
tento článek a článek 12, musí mít systémy 
pojištění vkladů, případně určené orgány, 
uzavřeny písemné dohody o spolupráci. Tyto 
dohody musí zohledňovat požadavky stanovené v 
čl. 4 odst. 9. 

Určený orgán oznámí Evropskému orgánu pro 
bankovnictví existenci a obsah těchto dohod a 
Evropský orgán pro bankovnictví k nim může 
vydávat stanoviska v souladu s článkem 34 
nařízení (EU) č. 1093/2010. Pokud určené orgány 
nebo systémy pojištění vkladů nemohou 
dosáhnout dohody nebo pokud vznikne spor o 
výklad určité dohody, může kterákoli strana 
danou záležitost předložit Evropskému orgánu 
pro bankovnictví v souladu s článkem 19 nařízení 
(EU) č. 1093/2010, a ten dále jedná v souladu s 
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 uvedeným článkem. 

Neexistencí uvedených dohod nejsou dotčeny 
pohledávky vkladatelů podle čl. 9 odst. 1 nebo 
úvěrových institucí podle odstavce 3 tohoto 
článku. 

§ 41o 
odst. 3 

Garanční systém informuje o uzavření a obsahu dohody 
podle odstavce 2 Evropský orgán pro bankovnictví a 
Českou národní banku. 

32014L0049 Čl. 14 
odst. 5 

V zájmu usnadnění účinné spolupráce mezi 
systémy pojištění vkladů, především pokud jde o 
tento článek a článek 12, musí mít systémy 
pojištění vkladů, případně určené orgány, 
uzavřeny písemné dohody o spolupráci. Tyto 
dohody musí zohledňovat požadavky stanovené v 
čl. 4 odst. 9. 

Určený orgán oznámí Evropskému orgánu pro 
bankovnictví existenci a obsah těchto dohod a 
Evropský orgán pro bankovnictví k nim může 
vydávat stanoviska v souladu s článkem 34 
nařízení (EU) č. 1093/2010. Pokud určené orgány 
nebo systémy pojištění vkladů nemohou 
dosáhnout dohody nebo pokud vznikne spor o 
výklad určité dohody, může kterákoli strana 
danou záležitost předložit Evropskému orgánu 
pro bankovnictví v souladu s článkem 19 nařízení 
(EU) č. 1093/2010, a ten dále jedná v souladu s 
uvedeným článkem. 

Neexistencí uvedených dohod nejsou dotčeny 
pohledávky vkladatelů podle čl. 9 odst. 1 nebo 
úvěrových institucí podle odstavce 3 tohoto 
článku. 
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§ 41o 
odst. 4 

Pokud uzavření dohody s provozovatelem zahraničního 
systému pojištění pohledávek z vkladů nelze dosáhnout 
nebo není shoda na výkladu uzavřené dohody, může 
Garanční systém požádat Evropský orgán pro 
bankovnictví o urovnání sporu podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího dohled nad 
finančním trhem v oblasti bankovnictví28). 

32014L0049 Čl. 14 
odst. 5 

V zájmu usnadnění účinné spolupráce mezi 
systémy pojištění vkladů, především pokud jde o 
tento článek a článek 12, musí mít systémy 
pojištění vkladů, případně určené orgány, 
uzavřeny písemné dohody o spolupráci. Tyto 
dohody musí zohledňovat požadavky stanovené v 
čl. 4 odst. 9. 

Určený orgán oznámí Evropskému orgánu pro 
bankovnictví existenci a obsah těchto dohod a 
Evropský orgán pro bankovnictví k nim může 
vydávat stanoviska v souladu s článkem 34 
nařízení (EU) č. 1093/2010. Pokud určené orgány 
nebo systémy pojištění vkladů nemohou 
dosáhnout dohody nebo pokud vznikne spor o 
výklad určité dohody, může kterákoli strana 
danou záležitost předložit Evropskému orgánu 
pro bankovnictví v souladu s článkem 19 nařízení 
(EU) č. 1093/2010, a ten dále jedná v souladu s 
uvedeným článkem. 

Neexistencí uvedených dohod nejsou dotčeny 
pohledávky vkladatelů podle čl. 9 odst. 1 nebo 
úvěrových institucí podle odstavce 3 tohoto 
článku. 

§ 41p 
odst. 1 

V případě úpadku zahraniční banky z členského státu 
vykonávající činnost na území České republiky 
prostřednictvím své pobočky provede Garanční systém 
výplatu náhrad za pohledávky z vkladů oprávněným 
osobám jménem a na náklady příslušného provozovatele 
zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů z 
členského státu a v souladu s jeho pokyny. Garanční 

32014L0049 Čl. 14 
odst. 2 

Vkladatele poboček zřízených úvěrovými 
institucemi v jiném členském státě vyplatí systém 
pojištění vkladů v hostitelském členském státě 
jménem systému pojištění vkladů v domovském 
členském státě. Systém pojištění vkladů 
hostitelského členského státu provede výplaty v 
souladu s pokyny systému pojištění vkladů 
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systém není odpovědný za jednání učiněné v souladu s 
těmito pokyny. Garanční systém nezahájí výplatu náhrad, 
dokud neobdrží potřebné peněžní prostředky od 
provozovatele zahraničního systému pojištění pohledávek 
z vkladů. Garanční systém poskytuje oprávněným osobám 
informace a přijímá písemná podání jménem 
provozovatele zahraničního systému pojištění pohledávek 
z vkladů. 

domovského členského státu. Systém pojištění 
vkladů hostitelského členského státu nenese 
žádnou odpovědnost za jednání učiněné v 
souladu s pokyny systému pojištění vkladů 
domovského členského státu. Systém pojištění 
vkladů domovského členského státu poskytne 
před výplatou potřebné finanční prostředky a 
nahradí systému pojištění vkladů hostitelského 
členského státu vzniklé náklady. 

Systém pojištění vkladů hostitelského členského 
státu rovněž jménem systému pojištění vkladů 
domovského členského státu informuje dotčené 
vkladatele a je oprávněn přijímat jménem 
systému pojištění vkladů domovského členského 
státu od těchto vkladatelů korespondenci. 

§ 41p 
odst. 2 

V případě úpadku banky se sídlem v České republice 
vykonávající činnost na území jiného členského státu 
prostřednictvím své pobočky vydá Garanční systém pokyn 
příslušnému provozovateli zahraničního systému pojištění 
pohledávek z vkladů v tomto jiném členském státu k 
provedení výplaty náhrad za pohledávky z vkladů 
oprávněným osobám jménem a na náklady Garančního 
systému. Garanční systém je odpovědný za jednání 
provozovatele zahraničního systému pojištění pohledávek 
z vkladů, je-li takové jednání v souladu s pokyny 
Garančního systému. Garanční systém poskytne potřebné 
peněžní prostředky k výplatě náhrad provozovateli 
zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů tak, 
aby provozovatel zahraničního systému pojištění 
pohledávek z vkladů měl tyto peněžní prostředky k 
dispozici ke dni zahájení výplaty náhrad. 

32014L0049 Čl. 14 
odst. 2 

Vkladatele poboček zřízených úvěrovými 
institucemi v jiném členském státě vyplatí systém 
pojištění vkladů v hostitelském členském státě 
jménem systému pojištění vkladů v domovském 
členském státě. Systém pojištění vkladů 
hostitelského členského státu provede výplaty v 
souladu s pokyny systému pojištění vkladů 
domovského členského státu. Systém pojištění 
vkladů hostitelského členského státu nenese 
žádnou odpovědnost za jednání učiněné v 
souladu s pokyny systému pojištění vkladů 
domovského členského státu. Systém pojištění 
vkladů domovského členského státu poskytne 
před výplatou potřebné finanční prostředky a 
nahradí systému pojištění vkladů hostitelského 
členského státu vzniklé náklady. 
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Systém pojištění vkladů hostitelského členského 
státu rovněž jménem systému pojištění vkladů 
domovského členského státu informuje dotčené 
vkladatele a je oprávněn přijímat jménem 
systému pojištění vkladů domovského členského 
státu od těchto vkladatelů korespondenci. 

§ 41p 
odst. 3 

Pokud dojde k převodu činnosti banky na zahraniční 
banku z jiného členského státu, převede Garanční systém 
částku odpovídající příspěvkům banky do Fondu, s 
výjimkou mimořádných příspěvků podle § 41cc, 
uhrazeným v kalendářním roce předcházejícím roku, ve 
kterém dojde k převodu činnosti banky na zahraniční 
banku z členského státu, příslušnému provozovateli 
zahraničního systému pojištění pohledávek z vkladů v 
poměru k výši převedených pohledávek z vkladů. 

32014L0049 Čl. 14 
odst. 3 
pododst. 2 

Jestliže jsou některé činnosti úvěrové instituce 
přesunuty do jiného členského státu, a tím do 
působnosti jiného systému pojištění vkladů, 
příspěvky uhrazené touto úvěrovou institucí 
během dvanácti měsíců předcházejících tomuto 
přesunu jiné než mimořádné příspěvky podle čl. 
10 odst. 8 se převedou tomuto druhému systému 
pojištění vkladů v poměru k výši přesunutých 
pojištěných vkladů. 

§ 41p 
odst. 4 

Pokud banka hodlá provést převod své činnosti na 
zahraniční banku z jiného členského státu, informuje o 
tom alespoň 6 měsíců předem Garanční systém a 
příslušného provozovatele zahraničního systému pojištění 
pohledávek z vkladů, kterého je tato zahraniční banka 
účastna. 

32014L0049 Čl. 14 
odst. 4 
pododst. 2 

Pokud úvěrová instituce hodlá provést přesun z 
jednoho systému pojištění vkladů do druhého v 
souladu s touto směrnicí, ohlásí svůj záměr 
alespoň v šestiměsíčním předstihu. Během tohoto 
období je úvěrová instituce stále povinna 
přispívat do svého původního systému pojištění 
vkladů v souladu s článkem 10 v souvislosti s 
financováním ex ante i ex post. 

§ 41r 
odst. 1 

Garanční systém při komunikaci s oprávněnými osobami 
použije 

a) úřední jazyk členského státu, který banka nebo 
pobočka banky, vůči níž má oprávněná osoba pohledávku 
z vkladu, používá pro písemnou komunikaci s majitelem 

32014L0049 Čl. 8 odst. 
7 

Veškerá korespondence mezi systémem pojištění 
vkladů a vkladatelem musí být vedena: 

a) v úředním jazyce orgánů Unie, který úvěrová 
instituce, v níž se nachází pojištěný vklad, 
používá pro písemnou komunikaci s vkladatelem, 
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účtu, z něhož vznikla pohledávka z vkladu, nebo 

b) úřední jazyk, nebo jazyky členského státu, ve kterém 
má sídlo banka, vůči níž má oprávněná osoba pohledávku 
z vkladu, nebo ve kterém je usazena pobočka banky podle 
§ 5c odst. 1, vůči níž má oprávněná osoba pohledávku z 
vkladu. 

nebo 

b) v úředním jazyce či úředních jazycích 
členského státu, ve kterém se pojištěný vklad 
nachází. 

Pokud úvěrová instituce přímo působí v jiném 
členském státě, aniž by zřídila pobočku, 
poskytují se informace v jazyce, který si 
vkladatel zvolil při otevření účtu. 

§ 41r 
odst. 2 

Pokud je účet, z něhož vznikla pohledávka z vkladu, veden 
u banky podle § 5c odst. 2, použije Garanční systém při 
komunikaci s oprávněnými osobami jazyk, který si majitel 
účtu zvolil při založení účtu. Tato banka je povinna 
poskytnout Garančnímu systému do 31. ledna každého 
roku informaci o vkladech, u kterých si majitel účtu zvolil 
jiný než český jazyk, s uvedením příslušného jazyka 
zvoleného majitelem účtu, a to podle stavu ke konci 
předcházejícího kalendářního roku. 

32014L0049 Čl. 8 odst. 
7 pododst. 
2 

Pokud úvěrová instituce přímo působí v jiném 
členském státě, aniž by zřídila pobočku, 
poskytují se informace v jazyce, který si 
vkladatel zvolil při otevření účtu. 

§ 41s 
odst. 1 

 Banka nebo pobočka zahraniční banky informuje 
vkladatele o fúzi nebo rozdělení banky, přeměně banky na 
pobočku banky z členského státu, převodu jmění na banku 
jakožto společníka nebo jiných podobných skutečnostech 
alespoň 1 měsíc před nabytím účinnosti těchto právních 
jednání. Česká národní banka může povolit zkrácení této 
lhůty z důvodu ochrany obchodního tajemství nebo 
zachování finanční stability. 

32014L0049 Čl. 16 
odst. 6 
pododst. 1 

O případné fúzi, přeměně dceřiných podniků na 
pobočky nebo podobných operacích musí být 
vkladatelé informováni nejméně jeden měsíc 
předtím, než daná operace nabude právní 
účinnosti, ledaže příslušný orgán povolí z důvodu 
obchodního tajemství nebo finanční stability 
lhůtu kratší. 

§ 41s 
odst. 2 

Od doby, kdy byli vkladatelé informováni o skutečnostech 
podle odstavce 1, mohou ve lhůtě 3 měsíců bez jakékoli 
sankce vybrat nebo převést své pohledávky z vkladů 

32014L0049 Čl. 16 
odst. 6 
pododst. 2 

Od oznámení fúze, přeměny nebo podobné 
operace musí mít vkladatelé k dispozici 
tříměsíční období, během něhož mohou bez 
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včetně příslušných úroků, v rozsahu, v jakém v tomto 
okamžiku jejich vklady přesahují výši náhrady 
stanovenou v § 41e odst. 2. 

jakýchkoli sankčních poplatků vybrat nebo 
převést do jiné úvěrové instituce své vklady 
včetně veškerých naběhlých úroků a veškerého 
získaného prospěchu, a to v rozsahu, v jakém 
převyšují v okamžiku operace limit pojištění 
podle článku 6. 

§ 44d  Garanční systém provede první zátěžový test systému 
pojištění pohledávek z vkladů podle § 41n odst. 2 do 3. 
července 2017. 

32014L0049 Čl. 4 odst. 
10 
pododst. 2  

Tyto testy se provádějí nejméně jedenkrát za tři 
roky nebo častěji, je-li to vhodné. První test se 
provede nejpozději 3. července 2017. 

§ 44f Česká národní banka při stanovení výše ročního 
příspěvku banky podle § 41ca odst. 2 postupuje tak, aby 
do 3. července 2024 dosáhl objem prostředků ve Fondu 
alespoň 0,8 % objemu krytých pohledávek z vkladů. 
Lhůta podle věty první se prodlužuje do 3. července 2028, 
pokud dojde před jejím uplynutím k čerpání prostředků 
Fondu v souhrnné výši převyšující 0,8 % celkového 
objemu krytých pohledávek z vkladů. Tato povinnost 
zaniká okamžikem, kdy objem prostředků ve Fondu 
poprvé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dosáhne 
0,8 % objemu krytých pohledávek z vkladů. Od tohoto 
okamžiku Česká národní banka postupuje podle § 41ca 
odst. 4 a 5. 

32014L0049 Čl. 10 
odst. 2 
pododst. 1  

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 3. 
července 2024 dosáhly disponibilní finanční 
prostředky systému pojištění vkladů 
přinejmenším cílové výše 0,8 % objemu 
pojištěných vkladů jeho členů. 

  32014L0049 Čl. 10 
odst. 2 
pododst. 5  

Členské státy mohou počáteční období uvedené v 
prvním pododstavci prodloužit o nejvýše čtyři 
roky, jestliže systémům pojištění vkladů vznikly 
kumulované výdaje překračující 0,8 % 
pojištěných vkladů. 

Čl. II 
 

Pohledávky z vkladů, které podléhaly ochraně 
poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů 

32014L0049 Čl. 19 
odst. 1 

Pokud by po provedení této směrnice nebo 
směrnice 2009/14/ES ve vnitrostátním právu 
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Přechodn
á 

ustanove
ní 

Bod 2 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nadále již 
nebudou podléhat ochraně poskytované systémem 
pojištění pohledávek z vkladů, podléhají ochraně 
poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů 
podle zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, až do stanoveného data 
jejich splatnosti, pokud byly tyto vklady evidovány u 
banky nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a 
úvěrního družstva přede dnem 2. července 2014 a pokud 
byla při jejich založení stanovena splatnost jiná než na 
viděnou. 

 

 přestaly být některé vklady nebo kategorie 
vkladů či jiné nástroje zcela nebo částečně 
pokryty systémem pojištění vkladů, mohou 
členské státy povolit, aby tyto vklady a jiné 
nástroje, u nichž bylo na počátku stanoveno 
datum splatnosti, byly pojištěny až do tohoto 
počátečního data splatnosti, pokud byly složeny 
nebo vydány před 2. červencem 2014. 

 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

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 

 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

§ 2aa 

 

(1) Česká národní banka může z moci úřední na 
časově omezenou dobu udělit povolení překlenovací 
instituci podle zákona upravujícího ozdravné postupy a 
řešení krize na finančním trhu, nesplňuje-li tato instituce 

32014L0059 

 

čl. 41 odst. 
1 posl. 
pododstav
ec 

Bez ohledu na ustanovení uvedená v prvním 
pododstavci písm. e) a f) a je-li to nutné pro 
dosažení účelu řešení krize, může být 
překlenovací instituce usazena nebo povolena, 
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podmínky pro udělení povolení podle § 2a odst. 4. 

(2) Předloží-li nabyvatel majetku nebo závazků 
povinné osoby podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu žádost o udělení 
povolení, posoudí ji Česká národní banka bez zbytečného 
odkladu.  

 

aniž by po krátkou dobu na začátku svého 
provozu byla v souladu se směrnicí 2013/36/EU 
nebo 2014/65/EU. Orgán příslušný k řešení krize 
předloží za tímto účelem příslušnému orgánu 
žádost v tomto smyslu. Pokud příslušný orgán 
rozhodne o udělení uvedeného povolení, uvede 
dobu, po kterou daná překlenovací instituce 
nemusí dodržovat požadavky uvedených směrnic. 

čl. 38 odst. 
7 

7. Kupující musí mít nezbytná povolení k 
provozování činnosti, kterou zakoupí, je-li 
převod proveden podle odstavce 1. Příslušné 
orgány zajistí, aby žádost o povolení byla 
posouzena včas, ve spojení převodem. 

§ 2b odst. 
7 

 (7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti 
nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání 
písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 3. 
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 
bráněno dosažení účelu řešení krize. 

32014L0059 čl. 38 odst. 
8 

8. Odchylně od článků 22 až 25 směrnice 
2013/36/EU, od požadavku informování 
příslušných orgánů podle článku 26 směrnice 
2013/36/EU, od čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 1 a 2 a 
článků 12 a 13 směrnice 2014/65/EU a od 
požadavku hlášení podle čl. 11 odst. 3 uvedené 
směrnice, pokud by převod akcií nebo jiných 
nástrojů účasti na základě použití nástroje 
převodu činnosti měl za následek nabytí nebo 
zvýšení kvalifikované účasti v instituci druhu 
uvedeného v čl. 22 odst. 1 směrnice 2013/36/EU 
nebo čl. 11 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, 
provede příslušný orgán uvedené instituce 
posouzení požadované podle uvedených článků 
včas a způsobem, jenž nezdržuje použití nástroje 
převodu činnosti ani nebrání tomu, aby opatření k 
řešení krize dosáhla relevantních účelů řešení 
krize. 
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§ 14 Družstevní záložny jsou povinny účastnit se systému pojištění 
pohledávek z vkladů podle části čtrnácté zákona o bankách. 
Ustanovení zákona o bankách, která upravují práva 
a povinnosti bank vyplývající z účasti v systému pojištění 
pohledávek z vkladů, jakož i ustanovení upravující postupy 
České národní banky při výpočtu, stanovení a povinnosti 
zaplatit příspěvek do Fondu pojištění vkladů, ustanovení 
upravující informační povinnost bank vůči klientům ve 
vztahu k systému pojištění pohledávek z vkladů a dále 
ustanovení upravující povinnosti likvidátorů, správců, 
insolvenčních správců a Garančního systému finančního trhu 
při uplatňování tohoto systému se vztahují na družstevní 
záložny, likvidátory a insolvenční správce obdobně, a to 
včetně ustanovení o odpovědnosti za jejich porušení 
a uplatňování příslušných sankcí. Osoba, které svědčí 
pojištěná pohledávka z vkladu vedeného u družstevní záložny, 
je oprávněnou osobou ve smyslu části čtrnácté zákona o 
bankách. 

32014L0049 čl. 10 Financování systémů pojištění vkladů 

1.   Členské státy zajistí, aby systémy pojištění 
vkladů měly zavedeny odpovídající systémy ke 
zjištění svých možných závazků. Výše 
disponibilních finančních prostředků systémů 
pojištění vkladů musí být úměrná těmto 
závazkům. 

Systémy pojištění vkladů získávají disponibilní 
finanční prostředky z příspěvků svých členů 
hrazených alespoň jednou ročně. To nebrání 
doplňkovému financování z jiných zdrojů. 

2. Členské státy zajistí, aby nejpozději do 3. 
července 2024 dosáhly disponibilní finanční 
prostředky systému pojištění vkladů 
přinejmenším cílové výše 0,8 % objemu 
pojištěných vkladů jeho členů. 

Pokud finanční kapacita klesne pod cílovou výši, 
zahájí se opět výběr příspěvků, dokud není znovu 
dosaženo alespoň cílové výše. 

Klesnou-li disponibilní finanční prostředky poté, 
co poprvé dosáhly cílové výše, pod dvě třetiny 
cílové výše, stanoví se řádný příspěvek na takové 
úrovni, která umožní dosažení cílové výše do 
šesti let. 

Při stanovování ročních příspěvků podle tohoto 
článku musí být v případě řádného příspěvku 
náležitě zohledněna fáze hospodářského cyklu a 
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dopad, který mohou procyklické příspěvky mít. 

Členské státy mohou počáteční období uvedené v 
prvním pododstavci prodloužit o nejvýše čtyři 
roky, jestliže systémům pojištění vkladů vznikly 
kumulované výdaje překračující 0,8 % 
pojištěných vkladů. 

3. Součástí disponibilních finančních prostředků, 
jež mají být zohledněny za účelem dosažení 
cílové výše, mohou být platební přísliby. 
Celkový podíl platebních příslibů nesmí překročit 
30 % celkové výše disponibilních finančních 
prostředků získaných v souladu s tímto článkem. 

Za účelem zajištění jednotného uplatňování této 
směrnice vydá Evropský orgán pro bankovnictví 
pokyny ohledně platebních příslibů. 

4.   Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku může 
členský stát ke splnění svých povinností podle 
zmíněného odstavce získat disponibilní finanční 
prostředky prostřednictvím povinných příspěvků 
úvěrových institucí do stávajících systémů 
povinných příspěvků, které členský stát na svém 
území vytvořil za účelem pokrytí nákladů 
souvisejících se systémovým rizikem, selháním a 
řešením krize institucí. 

Systémy pojištění vkladů mají nárok na částku, 
která odpovídá objemu těchto příspěvků až do 
cílové výše stanovené v odstavci 2 tohoto článku 
a kterou jim daný členský stát dá na žádost 
neprodleně k dispozici, aby ji použily výhradně k 
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účelům stanoveným v článku 11. 

Na tuto částku mají systémy pojištění vkladů 
nárok pouze tehdy, nejsou-li podle názoru 
příslušného orgánu schopny získat od svých 
členů mimořádné příspěvky, a musí ji splatit zpět 
z příspěvků svých členů v souladu s čl. 10 odst. 1 
a 2. 

5. Příspěvky do mechanismů financování k řešení 
krizí podle hlavy VII směrnice 2014/59/EU, 
včetně disponibilních finančních prostředků, jež 
mají být zohledněny za účelem dosažení cílové 
výše mechanismů financování k řešení krizí 
podle čl. 102 odst. 1 směrnice 2014/59/EU, se do 
cílové výše nezapočítávají. 

6.   Odchylně od odstavce 2 může členský stát, 
je-li to řádně odůvodněno a po obdržení souhlasu 
Komise, povolit minimální cílovou výši nižší, 
než je cílová výše stanovená ve zmíněném 
odstavci, pokud jsou splněny tyto podmínky: 

a) snížení je založeno na předpokladu, že je 
nepravděpodobné, že bude významná část 
disponibilních finančních prostředků použita na 
opatření na ochranu pojištěných vkladatelů jiná 
než ta, která jsou stanovena v čl. 11 odst. 2 a 6, a 

b) bankovní sektor, v němž úvěrové instituce 
přidružené k danému systému pojištění vkladů 
působí, je vysoce koncentrovaný, tedy velké 
objemy aktiv jsou v držení malého počtu 
úvěrových institucí nebo bankovních skupin, 
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které podléhají dohledu na konsolidovaném 
základě a u kterých je vzhledem k jejich velikosti 
pravděpodobné, že se u nich v případě selhání 
uplatní postup k řešení krize. 

Tato snížená cílová výše nesmí být nižší než 0,5 
% pojištěných vkladů. 

7.   Disponibilní finanční prostředky systémů 
pojištění vkladů musí být investovány dostatečně 
diverzifikovaným způsobem, s nímž je spojeno 
nízké riziko. 

8. Pokud disponibilní finanční prostředky 
systému pojištění vkladů nepostačují k vyplacení 
vkladatelů v případě, že se vklady stanou 
nedisponibilními, uhradí členové systému 
mimořádné příspěvky nepřevyšující 0,5 % jejich 
pojištěných vkladů za kalendářní rok. Systém 
pojištění vkladů může za výjimečných okolností 
a se souhlasem příslušného orgánu požadovat 
vyšší příspěvky. 

Příslušný orgán může úvěrovou instituci zcela 
nebo zčásti dočasně osvobodit od placení 
mimořádných ex-post příspěvků systémům 
pojištění vkladu, pokud by tyto příspěvky 
ohrozily její likviditu nebo solventnost. Toto 
dočasné osvobození lze udělit nejvýše na dobu 
šesti měsíců, avšak může být na žádost úvěrové 
instituce obnoveno. Příspěvky uvedené v tomto 
odstavci musí být uhrazeny, jakmile tato platba 
již likviditu ani solventnost úvěrové instituce 
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neohrožuje. 

9. Členské státy zajistí, aby systémy pojištění 
vkladů měly odpovídající mechanismy 
alternativního financování, které jim umožní 
získat krátkodobě financování, k uspokojení 
pohledávek vůči nim uplatněných. 

10.   Členské státy do 31. března každého roku 
informují Evropský orgán pro bankovnictví o 
výši pojištěných vkladů na svém území a o výši 
disponibilních finančních prostředků jejich 
systémů pojištění vkladů k 31. prosinci 
předcházejícího roku. 

   čl. 16 Informace pro vkladatele 

1. Členské státy zajistí, aby úvěrové instituce 
poskytly současným i případným budoucím 
vkladatelům informace potřebné k určení 
systémů pojištění vkladů, jichž jsou tyto instituce 
a jejich pobočky členy v rámci Unie. Členské 
státy zajistí, aby úvěrové instituce současné i 
případné budoucí vkladatele informovaly o 
použitelných vyloučeních z ochrany poskytované 
systémem pojištění vkladů. 

2. Informace uvedené v odstavci 1 musí být 
vkladatelům poskytnuty před uzavřením smlouvy 
o vkladu. Vkladatelé potvrdí, že tyto informace 
obdrželi. Za tímto účelem se použije vzor 
obsažený v příloze I. 

3. Způsobilost vkladů je vkladatelům 
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potvrzována na výpisech z účtu včetně odkazu na 
informační přehled uvedený v příloze I. V tomto 
informačním přehledu je rovněž uveden odkaz na 
internetové stránky příslušného systému pojištění 
vkladů. Informační přehled uvedený v příloze I je 
vkladatelům poskytován alespoň jednou ročně. 

Internetové stránky systému pojištění vkladů 
musí obsahovat potřebné informace pro 
vkladatele, zejména o ustanoveních o postupu a 
podmínkách pojištění vkladů podle této směrnice. 

4. Informace stanovené v odstavci 1 musí být 
poskytovány způsobem stanoveným 
vnitrostátním právem v jazyce, na němž se 
vkladatel a úvěrová instituce dohodli při otevírání 
účtu, nebo v úředním jazyce nebo jazycích 
členského státu, ve kterém je pobočka usazena. 

5. Členské státy omezí použití informací 
uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 k reklamním 
účelům na věcný odkaz na systém pojištění 
vkladů, který pojišťuje produkt, jehož se reklama 
týká, a na veškeré další informace, které vyžaduje 
vnitrostátní právo. 

Tyto informace mohou zahrnovat věcný popis 
fungování systému pojištění vkladů, avšak 
nesmějí zmiňovat neomezené pojištění vkladů. 

6. O případné fúzi, přeměně dceřiných podniků 
na pobočky nebo podobných operacích musí být 
vkladatelé informováni nejméně jeden měsíc 
předtím, než daná operace nabude právní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 136 

účinnosti, ledaže příslušný orgán povolí z důvodu 
obchodního tajemství nebo finanční stability 
lhůtu kratší. 

Od oznámení fúze, přeměny nebo podobné 
operace musí mít vkladatelé k dispozici 
tříměsíční období, během něhož mohou bez 
jakýchkoli sankčních poplatků vybrat nebo 
převést do jiné úvěrové instituce své vklady 
včetně veškerých naběhlých úroků a veškerého 
získaného prospěchu, a to v rozsahu, v jakém 
převyšují v okamžiku operace limit pojištění 
podle článku 6. 

7. Členské státy zajistí, aby v případě, že úvěrová 
instituce ukončí členství v systému pojištění 
vkladů nebo je z něj vyloučena, informovala o 
této skutečnosti do jednoho měsíce své 
vkladatele. 

8. Jestliže vkladatel používá internetové 
bankovnictví, mohou být informace, jež mají být 
podle této směrnice poskytnuty, sděleny 
elektronickými prostředky. Pokud o to vkladatel 
požádá, musí být sděleny v papírové podobě. 

§ 21d  (1) Družstevní záložna je povinna vypracovat a 
pravidelně aktualizovat ozdravný plán pro případ závažného 
zhoršení své finanční situace. Pokud Česká národní banka s 
přihlédnutím k velikosti družstevní záložny, modelu jejího 
podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s 
finančním trhem jako celkem stanoví, že zhoršení finanční 
situace družstevní záložny nebude mít nepříznivý dopad na 
finanční trh, jiné instituce nebo podmínky financování, 

32014L0059 čl. 124 V článku 74 směrnice 2013/36/EU se zrušuje 
odstavec 4. 
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družstevní záložna vypracuje se souhlasem České národní 
banky ozdravný plán v přiměřeném rozsahu. 
 
  (2) Česká národní banka je povinna vypracovat a 
pravidelně aktualizovat plán řešení problémů družstevní 
záložny, který stanoví možnosti řešení krizové situace 
družstevní záložny. Pokud Česká národní banka s 
přihlédnutím k velikosti družstevní záložny, modelu jejího 
podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s 
finančním trhem jako celkem stanoví, že případný úpadek 
družstevní záložny nebude mít nepříznivý dopad na finanční 
trh, jiné instituce nebo podmínky financování, vypracuje plán 
řešení problémů družstevní záložny v přiměřeném rozsahu. 
 
  (3) Družstevní záložna je povinna poskytnout České 
národní bance za účelem přípravy plánu řešení problémů 
družstevní záložny podle odstavce 2 veškeré nezbytné 
informace v rozsahu přiměřeném její velikosti, modelu jejího 
podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi nebo s 
finančním trhem jako celkem. 
 
  (4) Česká národní banka spolupracuje s Evropským 
orgánem pro bankovnictví42 při přípravě plánů řešení 
problémů družstevních záložen. Informuje Evropský orgán 
pro bankovnictví o přípravě ozdravných plánů a plánů řešení 
problémů družstevních záložen, zejména jej s dostatečným 
předstihem informuje o termínech a místu jednání a o hlavních 
projednávaných bodech. Česká národní banka umožní účast 
zástupce Evropského orgánu pro bankovnictví na jednání. 
 
42) Čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o 
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změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí 
Komise 2009/78/ES. 
 

§ 25a 
odst. 4 
písm. l 

 (4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se při 
dodržení ustanovení tohoto zákona nepovažuje poskytnutí 
informací získaných v souvislosti s výkonem dohledu 
veřejným orgánům a dalším osobám v České republice, jsou-li 
informace poskytovány pro plnění funkce 
l) jiné osoby nebo orgánu, kde poskytnutí informací je 
nezbytné k řešení krize a není porušením mlčenlivosti 
podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 
krize na finančním trhu. 
 

32014L0059 čl. 84 1. Požadavky profesního tajemství jsou vázány 
následující osoby:  

a) orgány příslušné k řešení krize;  

b) příslušné orgány a EBA;  

c) příslušná ministerstva;  

d) zvláštní správci nebo dočasní správci 
jmenovaní podle této směrnice;  

e) potenciální nabyvatelé oslovení příslušnými 
orgány nebo vyzvaní orgány příslušnými k řešení 
krize, bez ohledu na to, zda k uvedenému 
oslovení nebo výzvě došlo při přípravě použití 
nástroje převodu činnosti, a bez ohledu na to, zda 
oslovení vyústilo v nabytí;  

f) auditoři, účetní, právní a odborní poradci, 
odhadci a jiní odborníci, které si přímo či 
nepřímo najmou orgány příslušné k řešení krize, 
příslušné orgány, příslušná ministerstva nebo 
potenciální nabyvatelé uvedení v písmeni e);  

g) subjekty spravující systémy pojištění vkladů;  

h) subjekty spravující systémy pro odškodnění 
investorů;  

i) subjekt příslušný pro mechanismy financování 
k řešení krizí;  

j) centrální banky a ostatní orgány zapojené do 
procesu řešení krize;  
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k) překlenovací instituce nebo společnost pro 
správu aktiv;  

l) jakékoli jiné osoby, které přímo či nepřímo, 
dlouhodobě nebo příležitostně poskytují nebo 
poskytovaly služby osobám uvedeným v 
písmenech a) až k); 

m) vrcholné vedení, členové vedoucího orgánu a 
zaměstnanci orgánů nebo subjektů uvedených v 
písmenech a) až k) před, během a po jejich 
jmenování.  

2. Aby se zajistilo dodržování požadavků na 
důvěrnost stanovených v odstavcích 1 a 3, osoby 
uvedené v odst. 1 písm. a), b), c), g), h), j) a k) 
zajistí, aby existovala interní pravidla, včetně 
pravidel o zabezpečení důvěrnosti informací mezi 
osobami přímo zapojenými do procesu řešení 
krize.  

3. Aniž je dotčena obecnost požadavků podle 
odstavce 1, nesmějí osoby v něm uvedené 
důvěrné informace získané během své profesní 
činnosti nebo od příslušného orgánu nebo orgánu 
příslušného k řešení krize ve spojení s jeho úkoly 
podle této směrnice poskytnout žádné osobě ani 
orgánu, s výjimkou informací poskytovaných při 
výkonu jejich úkolů podle této směrnice buď v 
souhrnné nebo kolektivní formě, z níž nelze 
identifikovat jednotlivé instituce nebo subjekty 
uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d), nebo 
s výslovným a předchozím souhlasem orgánu 
nebo instituce nebo subjektu uvedeného v čl. 1 
odst. 1 písm. b), c) nebo d), které informace 
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poskytly.  

Členské státy zajistí, aby osoby uvedené v 
odstavci 1 neposkytly žádné důvěrné informace a 
aby byly posouzeny možné dopady poskytnutí 
těchto informací na veřejný zájem, pokud jde o 
finanční, měnovou a hospodářskou politiku, na 
obchodní zájmy fyzických a právnických osob a 
na účel kontrol, na vyšetřování a na audity.  

Postup kontroly dopadů poskytování informací 
zahrne konkrétní posouzení dopadů jakéhokoli 
sdělení obsahu a podrobností ozdravného plánu a 
plánu řešení krize podle článků 5, 7, 10, 11 a 12 a 
výsledku jakéhokoli posouzení provedeného 
podle článků 6, 8 a 15.  

Pokud jakákoli osoba nebo subjekt uvedený v 
odstavci 1 poruší tento článek, nese 
občanskoprávní odpovědnost v souladu s 
vnitrostátním právem.  

4. Tento článek nebrání:  

a) zaměstnancům a odborníkům orgánů nebo 
subjektů uvedených v odst. 1 písm. a) až j), aby 
mezi sebou sdíleli informace v rámci orgánu 
nebo subjektu; ani  

b) orgánům příslušným k řešení krize a 
příslušným orgánům, včetně jejich zaměstnanců a 
odborníků, ve sdílení informací mezi sebou a s 
ostatními orgány příslušnými k řešení krize v 
Unii, jinými příslušnými orgány v Unii, 
příslušnými ministerstvy, centrálními bankami, 
systémy pojištění vkladů, systémy pro 
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odškodnění investorů, orgány odpovědnými za 
běžné úpadkové řízení, orgány odpovědnými za 
udržování stability finančního systému v 
členských státech používáním 
makroobezřetnostních pravidel, osobami 
provádějícími povinný audit účtů, orgánem EBA 
nebo, s výhradou článku 98, s orgány třetích zemí 
vykonávajícími úkoly odpovídající úkolům 
orgánů příslušných k řešení krize, nebo, pod 
podmínkou přísných požadavků na důvěrnost, 
potenciálnímu nabyvateli pro účely plánování 
nebo provádění opatření k řešení krize.  

5. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku 
mohou členské státy povolit výměnu informací:  

a) za striktního dodržování požadavků na 
důvěrnost s jakoukoliv osobou, pokud je to 
nezbytné pro účely plánování nebo provádění 
opatření k řešení krize; 

b) s parlamentními vyšetřovacími výbory v jejich 
členském státě, účetními dvory v jejich členském 
státě a jinými subjekty pověřenými šetřením v 
jejich členském státě za vhodných podmínek; a 

c) s vnitrostátními orgány odpovědnými za dozor 
nad platebními systémy, orgány odpovědnými za 
běžné úpadkové řízení, orgány příslušnými k 
dohledu nad jinými subjekty finančního sektoru, 
orgány odpovědnými za dohled nad finančními 
trhy a pojišťovnami a inspektory jednajícími 
jejich jménem, orgány členských států 
odpovědnými za udržování stability finančního 
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systému v členských státech používáním 
makroobezřetnostních pravidel, orgány 
odpovědnými za ochranu stability finančního 
systému a s osobami provádějícími povinný audit 
účtů.  

6. Tímto článkem není dotčeno vnitrostátní právo 
upravující poskytování informací pro účely 
soudních řízení v trestních nebo 
občanskoprávních věcech.  

7. EBA vydá do 3. července 2015 obecné pokyny 
v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
1093/2010 upřesňující, jak by informace měly 
být podávány v souhrnné nebo kolektivní formě 
pro účely odstavce 3. 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

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

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

§ 7b (1) Česká národní banka může z moci úřední udělit 
povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry 
překlenovací instituci podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu  na časově 

32014L0059 

 

čl. 41 odst. 
1 posl. 
pododstav
ec 

Bez ohledu na ustanovení uvedená v prvním 
pododstavci písm. e) a f) a je-li to nutné pro 
dosažení účelu řešení krize, může být 
překlenovací instituce usazena nebo povolena, 
aniž by po krátkou dobu na začátku svého 
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omezenou dobu, nesplňuje-li tato instituce podmínky pro 
udělení povolení podle § 6.  

 (2) Česká národní banka rozhodne o žádosti 
nabyvatele majetku nebo závazků povinné osoby podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu o povolení k činnosti obchodníka 
s cennými papíry podle § 6 bez zbytečného odkladu. 

provozu byla v souladu se směrnicí 2013/36/EU 
nebo 2014/65/EU. Orgán příslušný k řešení krize 
předloží za tímto účelem příslušnému orgánu 
žádost v tomto smyslu. Pokud příslušný orgán 
rozhodne o udělení uvedeného povolení, uvede 
dobu, po kterou daná překlenovací instituce 
nemusí dodržovat požadavky uvedených směrnic. 

čl. 38 odst. 
7 

7. Kupující musí mít nezbytná povolení k 
provozování činnosti, kterou zakoupí, je-li 
převod proveden podle odstavce 1. Příslušné 
orgány zajistí, aby žádost o povolení byla 
posouzena včas, ve spojení převodem.  

§ 10d 
odst. 2 

Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti 
nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného 
potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 1. Pokud Česká 
národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas 
byl udělen. To neplatí v případě žádosti o souhlas podané 
podle § 10c odst. 2. 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. 

32014L0059 čl. 38 odst. 
8 

8. Odchylně od článků 22 až 25 směrnice 
2013/36/EU, od požadavku informování 
příslušných orgánů podle článku 26 směrnice 
2013/36/EU, od čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 1 a 2 a 
článků 12 a 13 směrnice 2014/65/EU a od 
požadavku hlášení podle čl. 11 odst. 3 uvedené 
směrnice, pokud by převod akcií nebo jiných 
nástrojů účasti na základě použití nástroje 
převodu činnosti měl za následek nabytí nebo 
zvýšení kvalifikované účasti v instituci druhu 
uvedeného v čl. 22 odst. 1 směrnice 2013/36/EU 
nebo čl. 11 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, 
provede příslušný orgán uvedené instituce 
posouzení požadované podle uvedených článků 
včas a způsobem, jenž nezdržuje použití nástroje 
převodu činnosti ani nebrání tomu, aby opatření k 
řešení krize dosáhla relevantních účelů řešení 
krize.  
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§ 116  Fyzická osoba, která je nebo byla investičním 
zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, osobou s řídící 
pravomocí, nuceným správcem, dočasným správcem a 
osobou vykonávající správu pro řešení krize podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu, likvidátorem, insolvenčním správcem, 
společníkem insolvenčního správce nebo zaměstnancem 
osoby, která vede evidenci investičních nástrojů, organizátora 
regulovaného trhu, obchodníka s cennými papíry, zahraniční 
osoby poskytující investiční služby v České republice 
prostřednictvím pobočky, investičního zprostředkovatele, 
vázaného zástupce, provozovatele vypořádacího systému nebo 
osoby zahrnuté do konsolidačního celku podléhajícího 
dohledu na konsolidovaném základě, který vykonává Česká 
národní banka, je povinna zachovávat mlčenlivost o 
informaci, která může mít význam pro posouzení vývoje na 
kapitálovém trhu nebo může významně poškodit osobu 
využívající služby poskytované na kapitálovém trhu, a která 
nebyla uveřejněna. 
 

32014L0059 čl. 29 1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
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dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  
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6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním nebo 
opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

   čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
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řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
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pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 
8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku.  

 

§ 130 
odst. 11 

(11) Obchodník s cennými papíry poskytne Garančnímu 
fondu na jeho žádost ve lhůtě stanovené Garančním fondem 
podklady potřebné pro výpočet náhrady podle odstavců 7 a 8. 
Je-li u obchodníka s cennými papíry zavedena dočasná 
správa nebo správa pro řešení krize podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu, má tuto povinnost osoba určená podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu. Je-li u obchodníka s cennými papíry 

32014L0059 čl. 29 1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
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zavedena nucená správa, má tuto povinnost nucený správce, 
je-li na majetek obchodníka s cennými papíry prohlášen 
konkurs, má tuto povinnost insolvenční správce tohoto 
obchodníka s cennými papíry.  

Tutéž povinnost má, pokud ji k tomu Garanční fond vyzve, i 
jiná osoba, pokud má tyto podklady u sebe. 
 

pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
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finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
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prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním nebo 
opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  
10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva.  

 

   čl. 35  1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
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správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
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prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 
8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku.  

 

§ 135e   (1) Obchodník s cennými papíry je povinen 
vypracovat a pravidelně aktualizovat ozdravný plán pro případ 
závažného zhoršení své finanční situace. Pokud Česká národní 
banka s přihlédnutím k velikosti obchodníka s cennými 
papíry, modelu jeho podnikání nebo propojenosti s jinými 
institucemi nebo s finančním trhem jako celkem stanoví, že 
zhoršení finanční situace obchodníka s cennými papíry nebude 
mít nepříznivý dopad na finanční trh, jiné instituce nebo 
podmínky financování, obchodník s cennými papíry vypracuje 
se souhlasem České národní banky ozdravný plán v 
přiměřeném rozsahu. 
  
 (2) Česká národní banka je povinna vypracovat a 
pravidelně aktualizovat plán řešení problémů obchodníka s 
cennými papíry, který stanoví možnosti řešení krizové situace 
obchodníka s cennými papíry. Pokud Česká národní banka s 
přihlédnutím k velikosti obchodníka s cennými papíry, 

32014L0059 čl. 124  

  

V článku 74 směrnice 2013/36/EU se zrušuje 
odstavec 4. 

   
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 154 

modelu jeho podnikání nebo propojenosti s jinými institucemi 
nebo s finančním trhem jako celkem stanoví, že případný 
úpadek obchodníka s cennými papíry nebude mít nepříznivý 
dopad na finanční trh, jiné instituce nebo podmínky 
financování, vypracuje plán řešení problémů obchodníka s 
cennými papíry v přiměřeném rozsahu. 
  
 (3) Obchodník s cennými papíry je povinen 
poskytnout České národní bance za účelem přípravy plánu 
řešení problémů obchodníka s cennými papíry podle odstavce 
2 veškeré nezbytné informace v rozsahu přiměřeném jeho 
velikosti, modelu jeho podnikání nebo propojenosti s jinými 
institucemi nebo s finančním trhem jako celkem. 
  

 (4) Česká národní banka spolupracuje s Evropským 
orgánem pro bankovnictví46 při přípravě plánů řešení 
problémů obchodníků s cennými papíry. Informuje Evropský 
orgán pro bankovnictví o přípravě ozdravných plánů a plánů 
řešení problémů obchodníků s cennými papíry, zejména jej s 
dostatečným předstihem informuje o termínech a místu 
jednání a o hlavních projednávaných bodech. Česká národní 
banka umožní účast zástupce Evropského orgánu pro 
bankovnictví na jednání. 
 
46) Čl. 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o 
změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí 
Komise 2009/78/ES. 
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§ 137 
odst. 4 

(4) Česká národní banka vydá opatření obecné  
povahy podle odstavce 2 písm. c) také na žádost orgánu 
dohledu z členského státu Evropské unie nebo po oznámení 
orgánu dohledu z členského státu Evropské unie, že přijal 
srovnatelné opatření, nebo na žádost orgánu příslušného 
k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu, pokud tím 
nebudou závažně ohroženy zájmy investorů nebo řádné 
fungování trhu nebo obchodního systému. 
 

32014L0059 čl. 64 odst. 
1 písm. c 

1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize měly při výkonu pravomoci k řešení 
krize možnost:  

c) požadovat po relevantním orgánu, aby ukončil 
nebo pozastavil přijetí finančních nástrojů k 
obchodování na regulovaném trhu nebo jejich 
kotování podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/34/ES ( 1 );  

§ 138 
odst. 1 

(1) Česká národní banka může zavést nucenou správu 
obchodníka s cennými papíry, který není obchodníkem 
s cennými papíry podle § 8a odst. 1 a který není bankou 
nebo provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností 
vypořádání se sídlem v České republice, který není bankou, 
a dále nucenou správu organizátora regulovaného trhu, nebo 
centrálního depozitáře, jestliže 
 a) tato osoba opakovaně nebo závažně porušila povinnost 
stanovenou tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy 
Evropské unie2 nebo porušila podmínku nebo povinnost 
stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle 
tohoto zákona, nebo 
 b) jsou ohroženy zájmy osob, kterým tato osoba poskytuje 
své služby, a hrozí nebezpečí z prodlení. 
 

32014L0059 čl. 2 odst. 
1 bod 3  

1. Pro účely této směrnice se rozumí:  

3) „investičním podnikem“ investiční podnik ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 písm. b) nařízení (EU) 
č. 575/2013, který podléhá požadavku na 
počáteční kapitál stanovenému v čl. 28 odst. 2 
směrnice 2013/36/EU;  

 
2) Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 
2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní 
standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění. 
Nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 ze dne 22. prosince 2003, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/6/ES, pokud jde o výjimky pro programy zpětného 
odkupu a stabilizace finančních nástrojů. 

 čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  
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Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, 
úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, 
zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, ve znění nařízení 
Komise (ES) č. 1787/2006 a č. 211/2007. 
Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, 
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních 
podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání 
finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro 
účely zmíněné směrnice. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 
24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 
2002/87ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 
2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 
2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu 
dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu 
dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy). 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze 
dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních 
protistranách a registrech obchodních údajů. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze 
dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na 
úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení 
(EU) č. 648/2012. 
 

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  
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6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 
8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku.  

 

§ 138 
odst. 2 

(2) Na nucenou správu obchodníka s cennými papíry, 
který je bankou, nebo provozovatele vypořádacího systému s 
neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice, 
který je bankou, se použijí ustanovení zákona upravujícího 
činnost bank. Česká národní banka může zavést nucenou 
správu obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1, 
který není bankou, jestliže jsou ohroženy zájmy osob, 
kterým tato osoba poskytuje své služby, a hrozí nebezpečí 
z prodlení. 
 

32014L0059 

 

čl. 2 odst. 
1 bod 3  

1. Pro účely této směrnice se rozumí:  

3) „investičním podnikem“ investiční podnik ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 písm. b) nařízení (EU) 
č. 575/2013, který podléhá požadavku na 
počáteční kapitál stanovenému v čl. 28 odst. 2 
směrnice 2013/36/EU;  

  čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
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jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
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orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 
8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku.  

 

§ 193 
odst. 4 

(4) Odstavec 3 se neuplatní pro účinky úkonů  
spojených se zahájením insolvenčního řízení, vstupem do 
likvidace nebo zavedením nucené správy nebo s uplatněním 
opatření k řešení krize nebo odpisu a konverze 
odepisovatelných kapitálových nástrojů podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu nebo srovnatelného zahraničního právního 
předpisu; vyloučení těchto účinků upravují jiné zákony. 
 

32014L0059 čl. 118 
odst. 1 

Směrnice 2002/47/ES se mění takto:  

1) V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který 
zní:  

„6. Články 4 až 7 této směrnice se nevztahují na 
jakékoli omezení vymáhání dohod o finančním 
zajištění nebo jakékoli omezení účinnosti dohody 
o finančním zajištění s poskytnutím jistoty, 
doložky o závěrečném vypořádání nebo 
ustanovení o vzájemném započtení, které je 
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uloženo podle hlavy IV kapitoly V nebo VI 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU (*), nebo na jakékoli omezení, které 
je uloženo na základě podobných pravomocí v 
právu členského státu, za účelem usnadnit řádné 
řešení krize jakéhokoli subjektu uvedeného v 
odst. 2 písm. c) bodě iv) a písm. d), který podléhá 
zárukám přinejmenším rovnocenným těm, jež 
jsou uvedeny v hlavě IV kapitole VII směrnice 
2014/59/EU.  

___________  

(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“  

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 

Obsah Celex č. Ustanoven
í (čl., odst., 
písm., 
bod., 

Obsah 
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písm., 
apod.) 

apod.) 

§ 2 písm. 
k) 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
k) finanční institucí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, 
obchodník s cennými papíry, který je investičním 
podnikem podle čl. 4 odstavce 1 bodu 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky (dále jen „obchodník s cennými 
papíry“), pojišťovna a zajišťovna, a za dále stanovených 
podmínek tohoto zákona i některé další osoby. 
 

32014L0059 čl. 117 
odst. 1 

1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které 
znějí:  

„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (*) a jejich pobočky nacházející se v 
jiných členských státech, než jsou členské státy, v 
nichž mají sídlo.  

4. V případě použití nástrojů k řešení krize a 
výkonu pravomocí k řešení krize podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**) 
se tato směrnice vztahuje rovněž na finanční 
instituce, podniky a mateřské podniky spadající 
do působnosti směrnice 2014/59/EU.  

5. Pokud se použije článek 83 směrnice 
2014/59/EU, články 4 a 7 této směrnice se 
nepoužijí.  

6. Pokud se použije článek 84 směrnice 
2014/59/EU, článek 33 této směrnice se 
nepoužije.  

___________  

(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).  

(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

§ 6 odst. 2 
písm. a) 

 (2) Tohoto zákona nelze dále použít, jde-li o 
a) finanční instituci, po dobu, po kterou je nositelem licence 
nebo povolení podle zvláštních právních předpisů, 
upravujících její činnost; toto se nevztahuje na obchodníka 
s cennými papíry,  

32014L0059 čl. 117 
odst. 1 

1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které 
znějí:  

„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (*) a jejich pobočky nacházející se v 
jiných členských státech, než jsou členské státy, v 
nichž mají sídlo.  

4. V případě použití nástrojů k řešení krize a 
výkonu pravomocí k řešení krize podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**) 
se tato směrnice vztahuje rovněž na finanční 
instituce, podniky a mateřské podniky spadající 
do působnosti směrnice 2014/59/EU.  

5. Pokud se použije článek 83 směrnice 
2014/59/EU, články 4 a 7 této směrnice se 
nepoužijí.  

6. Pokud se použije článek 84 směrnice 
2014/59/EU, článek 33 této směrnice se 
nepoužije.  
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___________  

(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).  

(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

ČÁST 
DRUHÁ 
Hlava IV 

Díl 1 

Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých 
zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a jiných 
osob 
 

32014L0059 čl. 117 
odst. 1 

1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které 
znějí:  

„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (*) a jejich pobočky nacházející se v 
jiných členských státech, než jsou členské státy, v 
nichž mají sídlo.  

4. V případě použití nástrojů k řešení krize a 
výkonu pravomocí k řešení krize podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**) 
se tato směrnice vztahuje rovněž na finanční 
instituce, podniky a mateřské podniky spadající 
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do působnosti směrnice 2014/59/EU.  

5. Pokud se použije článek 83 směrnice 
2014/59/EU, články 4 a 7 této směrnice se 
nepoužijí.  

6. Pokud se použije článek 84 směrnice 
2014/59/EU, článek 33 této směrnice se 
nepoužije.  

___________  

(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).  

(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

§ 367 
odst. 1 
písm. d) 
až f) a 
odst. 2  

 (1) Ustanovení tohoto dílu zapracovávají příslušné 
předpisy Evropských společenství51 a použijí se na úpadek 
d) obchodníka s cennými papíry, 
e) zahraničního obchodníka s cennými papír poskytujícího 
investiční služby na území České republiky na základě 
povolení podle zákona upravujícího podnikání na 

32014L0059 čl. 117 
odst. 1 

1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které 
znějí:  

„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
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kapitálovém 52atrhu62), 
f) pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry 
jiného než uvedeného v písmenu e), 
g) povinných osob podle § 3 písm. b) a c) zákona o 
ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. 
 
  (2) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. b) a e), je v 
úpadku, je-li prováděno 
 
a) kolektivní řízení zahájené a sledované správními nebo 
soudními orgány členského státu Evropské unie nebo jiného 
státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, jehož cílem je 
prodej majetku pod dozorem nebo dohledem těchto orgánů, 
včetně případů, kdy jsou řízení ukončena oddlužením nebo 
jiným obdobným opatřením, 
b) opatření, jehož účelem je uchovat nebo obnovit zdravou 
finanční situaci osoby a které může mít vliv na již existující 
práva třetích osob, včetně opatření zahrnujícího možnost 
pozastavení plateb, pozastavení vymahatelnosti pohledávek, 
odložení opatření souvisejících s výkonem rozhodnutí nebo 
exekucí nebo krácení pohledávek;  
 
62) § 24 až § 27 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 
 

575/2013 (*) a jejich pobočky nacházející se v 
jiných členských státech, než jsou členské státy, v 
nichž mají sídlo.  

4. V případě použití nástrojů k řešení krize a 
výkonu pravomocí k řešení krize podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**) 
se tato směrnice vztahuje rovněž na finanční 
instituce, podniky a mateřské podniky spadající 
do působnosti směrnice 2014/59/EU.  

5. Pokud se použije článek 83 směrnice 
2014/59/EU, články 4 a 7 této směrnice se 
nepoužijí.  

6. Pokud se použije článek 84 směrnice 
2014/59/EU, článek 33 této směrnice se 
nepoužije.  

___________  

(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).  

(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

§ 367 
odst. 3 

  (3)Při postupu podle tohoto dílu se použijí, není-li 
stanoveno jinak a jde-li o úpadek osob podle odstavce 1 písm. 
a) a c) a), c), d) a f) a osob podle odstavce 1 písm. g), bylo-li 
vůči nim uplatněno opatření k řešení krize podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu (dále jen „opatření k řešení krize“), též 
ustanovení ostatních částí zákona a ustanovení ostatních hlav 
části druhé zákona, s výjimkou ustanovení upravujících 
moratorium, reorganizaci a oddlužení. 
. 
 

32014L0059 čl. 117 
odst. 1 

1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které 
znějí:  

„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (*) a jejich pobočky nacházející se v 
jiných členských státech, než jsou členské státy, v 
nichž mají sídlo.  

4. V případě použití nástrojů k řešení krize a 
výkonu pravomocí k řešení krize podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**) 
se tato směrnice vztahuje rovněž na finanční 
instituce, podniky a mateřské podniky spadající 
do působnosti směrnice 2014/59/EU.  

5. Pokud se použije článek 83 směrnice 
2014/59/EU, články 4 a 7 této směrnice se 
nepoužijí.  

6. Pokud se použije článek 84 směrnice 
2014/59/EU, článek 33 této směrnice se 
nepoužije.  

___________  

(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).  

(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

ČÁST 
DRUHÁ 
Hlava IV 

Díl 1 

Oddíl 2 

Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po 
odnětí licence nebo povolení a úpadek pobočky zahraniční 
banky uvedené v § 367 odst. 1 písm. c), úpadek obchodníka 
s cennými papíry, pobočky zahraničního obchodníka 
s cennými papíry uvedené v § 367 odst. 1 písm. f) nebo 
osoby uvedené v § 367 odst. 1 písm. g) 

32014L0059 čl. 117 
odst. 1 

1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které 
znějí:  

„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (*) a jejich pobočky nacházející se v 
jiných členských státech, než jsou členské státy, v 
nichž mají sídlo.  

4. V případě použití nástrojů k řešení krize a 
výkonu pravomocí k řešení krize podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**) 
se tato směrnice vztahuje rovněž na finanční 
instituce, podniky a mateřské podniky spadající 
do působnosti směrnice 2014/59/EU.  

5. Pokud se použije článek 83 směrnice 
2014/59/EU, články 4 a 7 této směrnice se 
nepoužijí.  

6. Pokud se použije článek 84 směrnice 
2014/59/EU, článek 33 této směrnice se 
nepoužije.  
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___________  

(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).  

(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

§ 368 
odst. 3 

(3) Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva a 
úpadek , úpadek pobočky, zahraniční banky uvedené v § 367 
odst. 1 písm. c), obchodníka s cennými papíry, pobočky 
zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v § 
367 odst. 1 písm. f) a osoby uvedené v § 367 odst. 1 písm. 
g), bylo-li vůči nim uplatněno opatření k řešení krize, lze 
řešit pouze konkursem. 

 

32014L0059 čl. 117 
odst. 1 

1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které 
znějí:  

„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (*) a jejich pobočky nacházející se v 
jiných členských státech, než jsou členské státy, v 
nichž mají sídlo.  

4. V případě použití nástrojů k řešení krize a 
výkonu pravomocí k řešení krize podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**) 
se tato směrnice vztahuje rovněž na finanční 
instituce, podniky a mateřské podniky spadající 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 169 

do působnosti směrnice 2014/59/EU.  

5. Pokud se použije článek 83 směrnice 
2014/59/EU, články 4 a 7 této směrnice se 
nepoužijí.  

6. Pokud se použije článek 84 směrnice 
2014/59/EU, článek 33 této směrnice se 
nepoužije.  

___________  

(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).  

(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

§ 368a § 368a 
 

Na insolvenční řízení vůči dlužníkovi, který je 
obchodníkem s cennými papíry, který je povinnou osobou 
podle § 2 písm. a) zákona o ozdravených postupech a 
řešení krize na finančním trhu (dále jen „obchodník 
s cennými papíry s počátečním kapitálem 730 000 EUR“) 

32014L0059 čl. 117 
odst. 1 

1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které 
znějí:  

„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (*) a jejich pobočky nacházející se v 
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nebo osobou podle § 367 odst. 1 písm. g) se § 97 odst. 1 část 
věty za středníkem nepoužije. 

jiných členských státech, než jsou členské státy, v 
nichž mají sídlo.  

4. V případě použití nástrojů k řešení krize a 
výkonu pravomocí k řešení krize podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**) 
se tato směrnice vztahuje rovněž na finanční 
instituce, podniky a mateřské podniky spadající 
do působnosti směrnice 2014/59/EU.  

5. Pokud se použije článek 83 směrnice 
2014/59/EU, články 4 a 7 této směrnice se 
nepoužijí.  

6. Pokud se použije článek 84 směrnice 
2014/59/EU, článek 33 této směrnice se 
nepoužije.  

___________  

(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).  

(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
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648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

§ 368b až 
§ 368e 

§ 368b 

 Je-li podán insolvenční návrh vůči dlužníkovi, 
který je obchodníkem s cennými papíry s počátečním 
kapitálem 730 000 EUR nebo osobou podle § 367 odst. 1 
písm. g),  insolvenční soud o této skutečnosti vyrozumí 
orgán příslušný k řešení krize podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (dále 
jen „orgán příslušný k řešení krize“) a orgán, který je 
oprávněn vykonávat dozor nebo dohled nad činností osob 
uvedených v § 367 odst. 1 nejpozději do 2 hodin poté, kdy 
mu došel insolvenční návrh. Jestliže insolvenční návrh 
dojde insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení 
úředních hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 
hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, insolvenční soud 
o této skutečnosti vyrozumí orgán příslušný k řešení krize 
a orgán dozoru nebo dohledu nejpozději do 2 hodin po 
zahájení úředních hodin nejbližšího pracovního dne 
insolvenčního soudu.  

§ 368c 

Orgán příslušný k řešení krize insolvenčnímu 
soudu ve lhůtě 7 dní ode dne vyrozumění podle § 368b 
písemně sdělí, zda dlužník, který je obchodníkem 
s cennými papíry s počátečním kapitálem 730 000 EUR 
nebo osobou podle § 367 odst. 1 písm. g) splňuje podmínky 
pro uplatnění opatření k řešení krize. Insolvenční soud o 
tomto dlužníka neprodleně vyrozumí. 

§ 368d 

32014L0059 čl. 1 

 

1. Tato směrnice stanoví pravidla a postupy 
týkající se ozdravných postupů a řešení krize 
těchto subjektů:  

a) institucí usazených v Unii;  

b) finančních institucí usazených v Unii, pokud je 
finanční instituce dceřiným podnikem úvěrové 
instituce či investičního podniku nebo společnosti 
uvedené v písmeni c) nebo d) a podléhá dohledu 
nad mateřským podnikem na konsolidovaném 
základě v souladu články 6 až 17 nařízení (EU) č. 
575/2013;  

c) finančních holdingových společností, 
smíšených finančních holdingových společností a 
holdingových společností se smíšenou činností 
usazených v Unii;  

d) mateřských finančních holdingových 
společností v členském státě, mateřských 
finančních holdingových společností v Unii, 
mateřských smíšených finančních holdingových 
společností v členském státě a mateřských 
smíšených finančních holdingových společností v 
Unii;  

e) poboček institucí usazených mimo Unii v 
souladu se specifickými podmínkami 
stanovenými v této směrnici.  

Při stanovování a uplatňování požadavků podle 
této směrnice a při používání různých nástrojů, 
které mají k dispozici v souvislosti se subjektem 
uvedeným v prvním pododstavci, a s výhradou 
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Insolvenční řízení vůči dlužníkovi, který je 
obchodníkem s cennými papíry s počátečním kapitálem 
730 000 EUR nebo osobou podle § 367 odst. 1 písm. g), se 
zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně 
příslušnému soudu a 
a) orgán příslušný k řešení krize soudu podle § 368c sdělí, 
že dlužník, který je obchodníkem s cennými papíry 
s počátečním kapitálem 730 000 EUR nebo osobou podle § 
367 odst. 1 písm. g), splňuje podmínky pro uplatnění 
opatření k řešení krize, nebo 
b) uplynula-li lhůta 7 dní ode dne vyrozumění podle § 
368b a orgán příslušný k řešení krize se v této lhůtě 
nevyjádřil. 
 

§ 368e 

(1) Zahájení insolvenčního řízení oznámí 
insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní neprodleně, 
nejpozději do konce nejblíže následujícího pracovního dne 
po zahájení insolvenčního řízení. Vyhláška musí splňovat 
náležitosti podle § 101 písm. a) až f). 

(2) Vyhláška podle odstavce 1 se doručuje 
účastníkům insolvenčního řízení; odvolání proti ní není 
přípustné. 
 

zvláštních ustanovení vezmou orgány příslušné k 
řešení krize a příslušné orgány v úvahu povahu 
jeho podnikání, jeho vlastnickou strukturu, jeho 
právní formu, jeho rizikový profil, velikost a 
právní status, jeho propojenost s ostatními 
institucemi nebo obecně s finančním systémem, 
rozsah a složitost jeho činností, jeho členství v 
institucionálním systému ochrany, který splňuje 
požadavky stanovené v čl. 113 odst. 7 nařízení 
(EU) č. 575/2013, nebo v jiných vzájemných 
systémech solidarity uvedených v čl. 113 odst. 6 
zmíněného nařízení a to, zda poskytuje investiční 
služby nebo provozuje činnosti ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU.  

2. Členské státy mohou přijmout nebo zachovat 
pravidla, která jsou přísnější než pravidla 
stanovená v této směrnici a v aktech v přenesené 
pravomoci a prováděcích aktech přijatých na 
základě této směrnice nebo která je doplňují, 
pokud mají obecnou působnost a nejsou v 
rozporu s touto směrnicí a s akty v přenesené 
pravomoci a prováděcími akty přijatými na 
základě této směrnice. 

  čl. 2 odst. 
1 bod 3  

 

1. Pro účely této směrnice se rozumí: 

3) „investičním podnikem“ investiční podnik ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 písm. b) nařízení (EU) 
č. 575/2013, který podléhá požadavku na 
počáteční kapitál stanovenému v čl. 28 odst. 2 
směrnice 2013/36/EU; 

  čl. 86 odst. 1. Aniž je dotčen čl. 82 odst. 2 písm. b), zajistí 
členské státy, aby běžné úpadkové řízení s 
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1 

 

institucí v režimu řešení krize nebo institucí nebo 
subjektem uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 
nebo d), o nichž bylo zjištěno, že splňují 
podmínky zahájení řešení krize, bylo možné 
zahájit pouze z podnětu orgánu příslušného k 
řešení krize a aby rozhodnutí zahajující běžné 
úpadkové řízení s institucí nebo subjektem 
uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) bylo 
možné učinit pouze se souhlasem orgánu 
příslušného k řešení krize. 

§ 370 
odst. 1  

(1) Insolvenční soud prostřednictvím orgánu dozoru 
nebo dohledu informuje o vydání rozhodnutí o úpadku a o 
prohlášení konkursu na majetek banky nebo spořitelního a 
úvěrního družstva nebo obchodníka s cennými papíry nebo 
osoby uvedené v § 367 odst. 1 písm. g), bylo-li vůči ní 
uplatněno opatření k řešení krize, orgán dozoru nebo 
dohledu ve státech, ve kterých tento dlužník vykonává svou 
činnost na základě jednotné licence podle zvláštního právního 
předpisu53, a to před zveřejněním rozhodnutí o úpadku a o 
prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku, a není-li to 
možné, neprodleně poté. Informace musí obsahovat i 
upozornění na možné důsledky rozhodnutí o úpadku a o 
prohlášení konkursu. Insolvenční správce bez zbytečného 
odkladu zajistí zveřejnění podstatných částí rozhodnutí o 
úpadku a o prohlášení konkursu (dále jen "výtah") v Úředním 
věstníku Evropské unie a nejméně ve 2 celostátních denících v 
každém státě, na jehož území dlužník podnikal nebo 
vykonával svou činnost prostřednictvím pobočky nebo na 
základě jednotné licence podle zvláštního právního předpisu51. 
 
51) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze 
dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových 
institucí. 

32014L0059 čl. 117 
odst. 1 

1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které 
znějí:  

„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (*) a jejich pobočky nacházející se v 
jiných členských státech, než jsou členské státy, v 
nichž mají sídlo.  

4. V případě použití nástrojů k řešení krize a 
výkonu pravomocí k řešení krize podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**) 
se tato směrnice vztahuje rovněž na finanční 
instituce, podniky a mateřské podniky spadající 
do působnosti směrnice 2014/59/EU.  

5. Pokud se použije článek 83 směrnice 
2014/59/EU, články 4 a 7 této směrnice se 
nepoužijí.  

6. Pokud se použije článek 84 směrnice 
2014/59/EU, článek 33 této směrnice se 
nepoužije.  
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53) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze 
dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí 
a o jejím výkonu. 
 

___________  

(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).  

(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

§ 370 
odst. 5 

(5) Insolvenční soud, který vydal rozhodnutí o úpadku 
a o prohlášení konkursu na majetek pobočky zahraniční banky 
uvedené v § 367 odst. 1 písm. c), nebo pobočky 
zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v § 
367 odst. 1 písm. f) informuje prostřednictvím příslušného 
orgánu dozoru nebo dohledu o takovém rozhodnutí orgány 
dozoru nebo dohledu v členských státech Evropské unie a 
dalších státech tvořících Evropský hospodářský prostor, ve 
kterých má dlužník organizační složku, a to před zveřejněním 
příslušného rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, a není-li to 
možné, neprodleně poté; tato informace obsahuje i upozornění 
na možné důsledky přijatého rozhodnutí. 
 

32014L0059 čl. 117 
odst. 1 

1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které 
znějí:  

„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (*) a jejich pobočky nacházející se v 
jiných členských státech, než jsou členské státy, v 
nichž mají sídlo.  

4. V případě použití nástrojů k řešení krize a 
výkonu pravomocí k řešení krize podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**) 
se tato směrnice vztahuje rovněž na finanční 
instituce, podniky a mateřské podniky spadající 
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do působnosti směrnice 2014/59/EU.  

5. Pokud se použije článek 83 směrnice 
2014/59/EU, články 4 a 7 této směrnice se 
nepoužijí.  

6. Pokud se použije článek 84 směrnice 
2014/59/EU, článek 33 této směrnice se 
nepoužije.  

___________  

(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).  

(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

§ 374 
odst. 1 a 2 

(1) Pohledávky jsou uspokojovány před 
pohledávkami nezajištěných věřitelů. 

 
a) z té části vkladů fyzických osob, malých a středních 
podniků63), 
b) z vkladů fyzických osob, malých a středních podniků63), 

32014L0059 čl. 108 Členské státy zajistí, aby ve vnitrostátním právu 
upravujícím běžná úpadková řízení:  

a) následující položky měly stejný stupeň 
priority, který je vyšší než stupeň priority 
pohledávek běžných, nezajištěných věřitelů bez 
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které by byly pojištěnými vklady ve smyslu § 41c zákona o 
bankách, kdyby nebyly přijaty prostřednictvím pobočky 
ve státě, který není členským státem Evropské unie nebo 
Evropského hospodářského prostoru,  
c) z vkladů do výše náhrady podle § 41e odst. 2 zákona o 
bankách a 
d) Fondu pojištění vkladů vzniklé podle § 41h odst. 2 
zákona o bankách. 
 

(2) Pohledávky podle odstavce 1 písmen c) a d) jsou 
uspokojovány před pohledávkami podle odstavce 1 písmen 
a) a b). 
 
63) Čl. 2 odst. 1 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. 
května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních 
podniků, Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36. 
  

přednostních práv:  

i) část způsobilých vkladů fyzických osob, 
mikropodniků a malých a středních podniků, 
která přesahuje limit pojištění stanovený v článku 
6 směrnice 2014/49/EU;  

ii) vklady, které by byly způsobilými vklady 
fyzických osob, mikropodniků a malých a 
středních podniků, kdyby nebyly provedeny 
prostřednictvím poboček nacházejících se mimo 
Unii, které jsou pobočkami institucí usazených v 
Unii; 

b) následující položky měly stejný stupeň 
priority, který je vyšší než stupeň priority 
stanovený v písmeni a):  

i) pojištěné vklady;  

ii) systémy pojištění vkladů přebírající práva a 
závazky pojištěných vkladatelů v případě 
platební neschopnosti. 

§ 374a § 374a 
 

Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize 
 

Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize 
vyplývající z úvěrů poskytnutých povinné osobě podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu a pohledávky vyplývající z nároku na 
úhradu nákladů, které orgán příslušný k řešení krize 
vynaložil v souvislosti s uplatněním opatření k řešení krize, 
se považují za pohledávky postavené na roveň 
pohledávkám za majetkovou podstatou. 

32014L0059 čl. 37 odst. 
7 písm. c) 

7. Orgán příslušný k řešení krize a jakýkoli 
mechanismus financování jednající podle článku 
101 může získat zpět veškeré přiměřené výdaje 
řádně vynaložené v souvislosti s použitím 
nástrojů či pravomocí k řešení krize nebo 
vládních nástrojů finanční stabilizace jedním 
nebo více z těchto způsobů: 

c) z výnosů dosažených v důsledku ukončení 
provozu překlenovací instituce nebo společnosti 
pro správu aktiv, jakožto přednostní věřitel. 
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§ 376 § 376 
 
Soudní nebo správní orgán členského státu Evropské 

unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský 
prostor, na jehož území banka nebo spořitelní a úvěrní 
družstvo banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník 
s cennými papíry nebo osoba uvedená v § 367 odst. 1 písm. 
g), bylo-li vůči ní uplatněno opatření k řešení krize podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu, vykonává svou činnost, může přijmout 
opatření podle § 367 odst. 2 písm. b) pouze s účinky na území 
svého státu. 
 

   

ČÁST 
DRUHÁ 
Hlava IV 

Díl 1 

Oddíl 3 

§ 377 

Úpadek zahraniční banky a zahraničního obchodníka 
s cennými papíry 

 
Přijmout opatření podle § 367 odst. 2 může pouze 

příslušný orgán státu Evropské unie nebo jiného státu 
tvořícího Evropský hospodářský prostor, ve kterém 
zahraniční banka obdržela, zahraniční banka uvedená v § 
367 odst. 1 písm. b) a zahraniční obchodník s cennými 
papíry uvedený v § 367 odst. 1 písm. e) obdrželi oprávnění, 
na jehož základě vykonává svou činnost na území České 
republiky. Účinky opatření, včetně účinků na práva a 
povinnosti třetích osob, se uznávají od okamžiku, kdy nabyly 
účinnosti ve státě, ve kterém bylo opatření přijato, bez ohledu 
na splnění případných informačních povinností. 

32014L0059 čl. 117 
odst. 1 

1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které 
znějí:  

„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (*) a jejich pobočky nacházející se v 
jiných členských státech, než jsou členské státy, v 
nichž mají sídlo.  

4. V případě použití nástrojů k řešení krize a 
výkonu pravomocí k řešení krize podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**) 
se tato směrnice vztahuje rovněž na finanční 
instituce, podniky a mateřské podniky spadající 
do působnosti směrnice 2014/59/EU.  

5. Pokud se použije článek 83 směrnice 
2014/59/EU, články 4 a 7 této směrnice se 
nepoužijí.  
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6. Pokud se použije článek 84 směrnice 
2014/59/EU, článek 33 této směrnice se 
nepoužije.  

___________  

(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).  

(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 

Obsah Celex č. Ustanoven
í (čl., odst., 
písm., 
bod., 

Obsah 
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apod.) apod.) 

§ 21 odst. 
3 

 (3) Byla-li u právnické osoby zavedena nucená správa, 
jedná za ni nucený správce, který má podle zákona postavení 
jejího statutárního orgánu, popřípadě zaměstnanci právnické 
osoby, které tím nucený správce pověřil; jinak se postupuje 
podle odstavců 1 a 2. Byla-li u právnické osoby zavedena 
nucená správa, dočasná správa nebo správa pro řešení 
krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a 
řešení krize na finančním trhu, jedná za ni nucený 
správce, dočasný správce nebo osoba vykonávající správu 
pro řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu, která má podle 
zákona postavení jejího statutárního orgánu, popřípadě 
zaměstnanci právnické osoby, které tím nucený správce, 
dočasný správce nebo osoba vykonávající správu pro 
řešení krize pověřila; jinak se postupuje podle odstavců 1 
a 2. 
 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
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vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
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pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 
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 čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
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zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 109 
odst. 3 

          (3) Soud může řízení rovněž přerušit v případě, že o 
to byl požádán Českou národní bankou podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu. 
 

32014L0059 čl. 86 odst. 
3 

3. Aniž je dotčeno jakékoli omezení vymáhání 
práv ze zajištění uložené podle článku 70, zajistí 
členské státy, aby orgány příslušné k řešení krize 
mohly v případě, že je to nezbytné pro účinné 
používání nástrojů a pravomocí k řešení krize, 
požádat soud o přerušení jakéhokoli soudního 
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opatření nebo řízení, v němž instituce v režimu 
řešení krize je nebo se stane stranou, na 
přiměřenou dobu v souladu se sledovaným cílem. 

§ 111 
odst. 3 

 (3) Jestliže je řízení přerušeno podle § 109 odst. 3, 
soud pokračuje v řízení po uplynutí doby, na kterou bylo 
řízení přerušeno. 
 

32014L0059 čl. 86 odst. 
3 

3. Aniž je dotčeno jakékoli omezení vymáhání 
práv ze zajištění uložené podle článku 70, zajistí 
členské státy, aby orgány příslušné k řešení krize 
mohly v případě, že je to nezbytné pro účinné 
používání nástrojů a pravomocí k řešení krize, 
požádat soud o přerušení jakéhokoli soudního 
opatření nebo řízení, v němž instituce v režimu 
řešení krize je nebo se stane stranou, na 
přiměřenou dobu v souladu se sledovaným cílem. 

§ 260b 
odst. 2 
písm. b) 

 (2) Návrhu na prohlášení majetku nelze vyhovět, 
b) byla-li u povinného zavedena nucená správa podle 
zvláštního zákona nebo dočasná správa nebo správa pro 
řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy 
a řešení krize na finančním trhu. 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
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jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
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výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  
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9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

 čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
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zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
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případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve 
znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

§ 48 odst. 
4 

          (4) Soud řízení usnesením může rovněž přerušit, 
jestliže o to byl požádán Českou národní bankou podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu. 
 

32014L0059 čl. 86 odst. 
3 

3. Aniž je dotčeno jakékoli omezení vymáhání 
práv ze zajištění uložené podle článku 70, zajistí 
členské státy, aby orgány příslušné k řešení krize 
mohly v případě, že je to nezbytné pro účinné 
používání nástrojů a pravomocí k řešení krize, 
požádat soud o přerušení jakéhokoli soudního 
opatření nebo řízení, v němž instituce v režimu 
řešení krize je nebo se stane stranou, na 
přiměřenou dobu v souladu se sledovaným cílem. 

§ 48 odst. 
7 

  (7) Jestliže je řízení přerušeno podle odstavce 4, 
soud pokračuje v řízení po uplynutí doby, na kterou bylo 
řízení přerušeno.  
 

32014L0059 čl. 86 odst. 
3 

3. Aniž je dotčeno jakékoli omezení vymáhání 
práv ze zajištění uložené podle článku 70, zajistí 
členské státy, aby orgány příslušné k řešení krize 
mohly v případě, že je to nezbytné pro účinné 
používání nástrojů a pravomocí k řešení krize, 
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požádat soud o přerušení jakéhokoli soudního 
opatření nebo řízení, v němž instituce v režimu 
řešení krize je nebo se stane stranou, na 
přiměřenou dobu v souladu se sledovaným cílem. 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti 
kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

§ 26 odst. 
2 písm. c) 
bod 1 

        (2) Porušením mlčenlivosti podle odstavce 1 není 
poskytnutí informace 

 
c) osobě se sídlem nebo trvalým pobytem v České 
republice nebo členském státě, která je 
 
1. likvidátorem, nuceným správcem, dočasným správcem, 
osobou vykonávající správu pro řešení krize podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu, insolvenčním správcem nebo osobou s 
obdobnou funkcí vykonávanou v subjektu působícím na 
finančním trhu a podléhajícím dohledu, 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
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vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
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každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 193 

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

 čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
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rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
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pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

§ 26 odst. 
2 písm. k) 

(2) Porušením mlčenlivosti podle odstavce  
1 není poskytnutí informace 
k) jiným osobám nebo orgánům, je-li to nezbytné k řešení 
krize a není-li to porušením mlčenlivosti podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu. 
 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
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funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
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stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
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souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

 čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
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uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 200 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

§ 30 odst. 
1 

 (1) Stát se nemůže zúčastnit založení družstva48 nebo 
občanského sdružení48a ani do něj vstoupit anebo členství v 
něm nabýt převodem, ani se neúčastní jeho zřízení a nemůže 
uzavřít smlouvu o tichém společenství.49 Smlouvu o 
sdružení50 lze uzavřít pouze v případech a za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem. Jedná-li se o 
nabytí družstevního podílu podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, zákaz 
nabývání členství v družstvu podle věty první se neuplatní. 
 
 
48) § 221 a násl. obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 
142/1996 Sb. 
48a) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
49) § 673 a násl. obchodního zákoníku. 
50) § 829 občanského zákoníku. 
 

32014L0059 čl. 57 odst. 
1 

 

1. Členské státy se mohou při dodržení 
vnitrostátního práva obchodních společností a při 
splnění požadavků nařízení (EU) č. 575/2013 
podílet na rekapitalizaci instituce nebo subjektu 
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) této 
směrnice tím, že jim poskytnou kapitál výměnou 
za tyto nástroje:  

a) nástroje kmenového kapitálu tier 1;  

b) nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 nebo 
nástroje kapitálu tier 2. 
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 čl. 58 odst. 
2 písm. a) 

2. Za tímto účelem může členský stát provést 
jeden či více převodů akcií, kdy nabyvatelem je:  

a) osoba jmenovaná členským státem; nebo 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

§ 28 odst. 
1 

 (1) Zahájení trestního stíhání proti právnické osobě 
brání tomu, aby o témže skutku proti téže právnické osobě 
probíhalo řízení o správním deliktu; to nevylučuje uložení 
nucené správy nebo jiného nápravného opatření anebo 
uplatnění opatření k řešení krize nebo opatření včasného 
zásahu podle jiných právních předpisů. 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
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konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
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může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
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dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

 čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
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li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
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řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 91/2012 o mezinárodním právu 
soukromém 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

§ 112 
odst. 1 

 (1) Finanční institucí se pro účely tohoto zákona 
rozumí banka, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banka, 
pokud požívá výhody jednotné licence podle práva Evropské 
unie, v případě odstavců 2 a 5, § 113 odst. 1 až 3 a § 114 
odst. 1 až 3 i zahraniční banka z jiného než členského státu 
Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský 
prostor (dále jen „členský stát“), která má pobočku alespoň ve 
dvou členských státech,  obchodník s cennými papíry, který 
je investičním podnikem podle čl. 4 odstavce 1 bodu 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a 
investiční podniky,  pobočka, prostřednictvím které 
zahraniční osoba  se sídlem v jiném členském státě 
Evropské unie , která je investičním podnikem podle  čl. 4 
odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

32014L0059 čl. 117 
odst. 1 

1) V článku 1 se doplňují nové odstavce, které 
znějí:  
„3. Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 (*) a jejich pobočky nacházející se v 
jiných členských státech, než jsou členské státy, v 
nichž mají sídlo.  
4. V případě použití nástrojů k řešení krize a 
výkonu pravomocí k řešení krize podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (**) 
se tato směrnice vztahuje rovněž na finanční 
instituce, podniky a mateřské podniky spadající 
do působnosti směrnice 2014/59/EU.  
5. Pokud se použije článek 83 směrnice 
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(EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na 
úvěrové instituce a investiční podniky poskytuje investiční 
služby v České republice a povinná osoba podle § 2 písm. 
b), c) zákona o ozdravných postupech a řešení krize na 
finančním trhu, bylo-li uplatněno opatření k řešení krize  
podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 
krize na finančním trhu. 

2014/59/EU, články 4 a 7 této směrnice se 
nepoužijí.  
6. Pokud se použije článek 84 směrnice 
2014/59/EU, článek 33 této směrnice se 
nepoužije.  
___________  
(*) Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o 
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 
a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).  
(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, ve 
znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 

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

Obsah 
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apod.) 

§ 21 odst. 
2 

 (2) Odstavec 1 se neuplatí pro účinky úkonů 
spojených se zahájením insolvenčního řízení, výkonem 
rozhodnutí, exekučním řízením, vstupem do likvidace nebo 
zavedením nucené správy poskytovatele nebo příjemce anebo 
s uplatněním opatření k řešení krize nebo odpisu a 
konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu nebo srovnatelného zahraničního právního 
předpisu vůči poskytovateli nebo příjemci; vyloučení těchto 
účinků upravují jiné zákony. 
 
 

32014L0059 čl. 118 
odst. 1 

Směrnice 2002/47/ES se mění takto:  

1) V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který 
zní:  

„6. Články 4 až 7 této směrnice se nevztahují na 
jakékoli omezení vymáhání dohod o finančním 
zajištění nebo jakékoli omezení účinnosti dohody 
o finančním zajištění s poskytnutím jistoty, 
doložky o závěrečném vypořádání nebo 
ustanovení o vzájemném započtení, které je 
uloženo podle hlavy IV kapitoly V nebo VI 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU (*), nebo na jakékoli omezení, které 
je uloženo na základě podobných pravomocí v 
právu členského státu, za účelem usnadnit řádné 
řešení krize jakéhokoli subjektu uvedeného v 
odst. 2 písm. c) bodě iv) a písm. d), který podléhá 
zárukám přinejmenším rovnocenným těm, jež 
jsou uvedeny v hlavě IV kapitole VII směrnice 
2014/59/EU.  

___________  

(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků a 
kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 
2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 
648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).“ 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

§ 17 odst. 
1 písm. h) 

 (1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je 
h) fond ve správě Garančního systému finančního trhu 
podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 
krize na finančním trhu. 
 
  

32014L0059 čl. 100 
odst. 1 

1. Členské státy ustaví jeden nebo více 
mechanismů financování pro zajištění účinného 
používání nástrojů a pravomocí k řešení krize 
orgánem příslušným k řešení krize.  

Členské státy zajistí, aby využití mechanismů 
financování mohl zahájit určený veřejný orgán 
nebo orgán, jemuž byly svěřeny pravomoci v 
oblasti veřejné správy.  

Mechanismy financování se použijí pouze v 
souladu s účelem řešení krize a se zásadami 
řešení krize stanovenými v článcích 31 a 34. 

 čl. 100 
odst. 2 

2. Členské státy mohou stejnou správní strukturu, 
jakou mají jejich mechanismy financování, 
použít i pro účely svého systému pojištění 
vkladů. 
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§ 19 odst. 
1 písm. f) 

 (1) Od daně jsou osvobozeny 
f) příjem České národní banky, příjem Garančního systému 
finančního trhu a příjem fondu ve správě Garančního 
systému finančního trhu podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu a příjem 
Fondu pojištění vkladů,  

32014L0059 čl. 100 
odst. 1 

1. Členské státy ustaví jeden nebo více 
mechanismů financování pro zajištění účinného 
používání nástrojů a pravomocí k řešení krize 
orgánem příslušným k řešení krize.  

Členské státy zajistí, aby využití mechanismů 
financování mohl zahájit určený veřejný orgán 
nebo orgán, jemuž byly svěřeny pravomoci v 
oblasti veřejné správy.  

Mechanismy financování se použijí pouze v 
souladu s účelem řešení krize a se zásadami 
řešení krize stanovenými v článcích 31 a 34. 

 čl. 100 
odst. 2 

2. Členské státy mohou stejnou správní strukturu, 
jakou mají jejich mechanismy financování, 
použít i pro účely svého systému pojištění 
vkladů. 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK7CUO)



 

 211 

§ 180 
odst. 5 
písm. b) 

 (5) Dlužník není povinen podat prohlášení o majetku, 
ke kterému byl správcem daně vyzván, jestliže 
b) je u dlužníka zavedena nucená správa, dočasná správa 
nebo správa pro řešení krize, nebo 
 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
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funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
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orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 
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 čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
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zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 
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Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

§ 53 odst. 
1 písm. d) 

 (1) Základní kvalifikační předpoklady splňuje 
dodavatel, 
l) vůči němuž nebyla zavedena dočasná správa nebo 
v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize 
podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 
krize na finančním trhu. 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
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okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
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správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
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tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

 čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
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institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
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správou podle tohoto článku. 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve 
znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

§ 3 odst. 5  (5) Účastníky dražby nesmějí být dražebník 
organizující a provádějící tuto dražbu, osoba, jež je jeho 
statutárním orgánem nebo členem jeho statutárního nebo 
jiného orgánu, jeho zaměstnanec, licitátor, který na této dražbě 
činí úkony dražebníka, a dále ani správce konkursní podstaty,  
likvidátor nebo nucený správce likvidátor, nucený správce, 
dočasný správce nebo osoba vykonávající správu pro 
řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy 
a řešení krize na finančním trhu, jsou-li navrhovateli této 
dražby; nikdo nesmí dražit za ně. 

32014L0059 čl. 29 
 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
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instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 
2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  
3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  
4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
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měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  
5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  
Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  
6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  
7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  
8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
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dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  
9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  
10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

 čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  
2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  
3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
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nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  
4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  
5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  
6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  
7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 
8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
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správou podle tohoto článku. 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

§ 17 odst. 
1 písm. c) 

 (1) Podmínku ekonomické stability nesplňuje 
podnikatel, 
c) u kterého byla zavedena nucená správa nebo v posledních 
3 letech dočasná správa anebo na něj v posledních 3 letech 
bylo uplatněno opatření k řešení krize podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu. 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
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jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
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instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
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orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 

 čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  
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3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  
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7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o 
změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění 
pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 
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§ 5 odst. 4 
písm. b) 

 (4) Právnická osoba, nejde-li o obec nebo kraj, k 
oznámení dále připojí 
b) čestné prohlášení o tom, že nevstoupila do likvidace, že na 
základě jejího insolvenčního návrhu neprobíhá insolvenční 
řízení, v němž je řešen její úpadek nebo hrozící úpadek nebo 
že nebylo rozhodnuto o jejím úpadku, anebo na ni nebyla 
vyhlášena nucená správa nebo u ní nebyla v posledních 3 
letech zavedena dočasná správa anebo na ni v posledních 3 
letech nebylo uplatněno opatření k řešení krize podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu. 
 

32014L0059 čl. 29 

 

1. Pokud příslušný orgán považuje výměnu 
vrcholného vedení nebo vedoucího orgánu 
uvedenou v článku 28 za nedostatečnou k 
nápravě situace, zajistí členské státy, aby 
příslušné orgány mohly jmenovat jednoho nebo 
více dočasných správců instituce. Příslušné 
orgány mohou úměrně daným okolnostem 
jmenovat jakéhokoli dočasného správce, aby buď 
dočasně nahradil vedoucí orgán, nebo dočasně 
pracoval s vedoucím orgánem instituce; toto 
rozhodnutí příslušný orgán upřesní při 
jmenování. Pokud příslušný orgán jmenuje 
dočasného správce pro práci s vedoucím orgánem 
instituce, určí při jmenování jeho úlohu, 
povinnosti a pravomoci a veškeré požadavky na 
vedoucí orgán instituce, aby před přijetím 
konkrétních rozhodnutí nebo opatření 
konzultoval dočasného správce nebo získal jeho 
souhlas. Příslušný orgán je povinen zveřejnit 
jmenování každého dočasného správce, ledaže 
dočasný správce nemá pravomoc jednat jménem 
dané instituce. Členské státy dále zajistí, aby 
každý dočasný správce měl kvalifikaci, 
schopnosti a znalosti nezbytné k výkonu své 
funkce a nenacházel se v žádném střetu zájmů. 

2. Příslušný orgán určí úměrně daným 
okolnostem pravomoci dočasného správce při 
jeho jmenování. Tyto pravomoci mohou 
zahrnovat některé nebo veškeré pravomoci 
řídícího orgánu instituce podle stanov instituce a 
podle vnitrostátního práva, včetně pravomoci 
vykonávat některé nebo veškeré administrativní 
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funkce vedoucího orgánu instituce. Pravomoci 
dočasného správce ve vztahu k instituci musí být 
v souladu s platným právem obchodních 
společností.  

3. Úlohu a funkce dočasného správce určí 
příslušný orgán při jmenování; tato úloha a tyto 
funkce mohou zahrnovat zjišťování finanční 
situace instituce, řízení činností nebo části 
činností instituce s cílem zachovat nebo obnovit 
finanční situaci instituce a přijímání opatření na 
obnovu řádného a obezřetného řízení činností 
instituce. Příslušný orgán při jmenování určí 
veškeré meze úlohy a funkcí dočasného správce.  

4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány 
měly výlučnou pravomoc jmenovat a odvolávat 
každého dočasného správce. Příslušný orgán 
může odvolat dočasného správce kdykoli a z 
jakéhokoli důvodu. Příslušný orgán může kdykoli 
měnit podmínky jmenování dočasného správce, s 
výhradou tohoto článku.  

5. Příslušný orgán může vyžadovat, aby některé 
úkony dočasného správce podléhaly předchozímu 
schválení příslušného orgánu. Příslušný orgán 
stanoví veškeré takové požadavky v okamžiku 
jmenování dočasného správce nebo v okamžiku 
jakékoli změny podmínek jmenování dočasného 
správce.  

Dočasný správce smí v každém případě 
vykonávat pravomoc svolat valnou hromadu 
akcionářů instituce a stanovit její pořad jednání 
pouze s předchozím souhlasem příslušného 
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orgánu.  

6. Příslušný orgán může vyžadovat, aby dočasný 
správce v odstupech stanovených příslušným 
orgánem a na konci svého mandátu vypracovával 
zprávy o finanční situaci instituce a o krocích 
uskutečněných během doby, po kterou je 
jmenován.  

7. Dočasný správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže jsou podmínky pro jmenování 
dočasného správce i nadále splněny. Příslušný 
orgán odpovídá za zjištění, zda jsou okolnosti 
vhodné pro zachování pozice dočasného správce, 
a odůvodňuje každé takové rozhodnutí 
akcionářům.  

8. S výhradou tohoto článku nejsou jmenováním 
dočasného správce dotčena práva akcionářů v 
souladu s právem Unie nebo vnitrostátním 
právem v oblasti obchodních společností.  

9. Členské státy mohou v souladu s vnitrostátním 
právem omezit odpovědnost každého dočasného 
správce za škodu způsobenou jeho jednáním 
nebo opomenutím při výkonu svých povinností v 
souladu s odstavcem 3.  

10. Dočasný správce jmenovaný v souladu s 
tímto článkem není považován za stínového 
ředitele ani za skutečného ředitele podle 
vnitrostátního práva. 
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 čl. 35 1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize mohly jmenovat zvláštního správce, 
jenž nahradí vedoucí orgán instituce v režimu 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize 
jmenování zvláštního správce zveřejní. Členské 
státy dále zajistí, aby zvláštní správce měl 
kvalifikaci, schopnosti a znalosti nezbytné k 
výkonu své funkce.  

2. Zvláštní správce má veškeré pravomoci 
akcionářů a vedoucího orgánu instituce. Zvláštní 
správce však smí vykonávat tyto pravomoci 
pouze pod kontrolou orgánu příslušného k řešení 
krize.  

3. Zvláštní správce má zákonnou povinnost 
přijmout veškerá nezbytná opatření a prosazovat 
účely řešení krize, jež jsou uvedeny v článku 31, 
a provádět opatření k řešení krize podle 
rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize. Je-
li to nezbytné, má tato povinnost přednost před 
jakoukoli jinou povinností vedení podle stanov 
instituce nebo vnitrostátního práva, pokud je s 
nimi v rozporu. Uvedená opatření mohou 
zahrnovat navýšení kapitálu, reorganizaci 
vlastnické struktury instituce nebo převzetí 
institucemi, které jsou finančně a organizačně 
zdravé, v souladu s nástroji k řešení krize 
uvedenými v kapitole IV.  

4. Příslušné orgány mohou stanovit meze úkonů 
zvláštního správce nebo vyžadovat, aby některé 
jeho kroky podléhaly předchozímu schválení 
příslušného orgánu. Příslušné orgány mohou 
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zvláštního správce kdykoli odvolat.  

5. Členské státy vyžadují, aby zvláštní správce 
pro jmenující orgán příslušný k řešení krize v 
pravidelných odstupech stanovených tímto 
orgánem a na počátku a na konci svého mandátu 
vypracovával zprávy o hospodářské a finanční 
situaci instituce a o krocích uskutečněných při 
plnění svých povinností.  

6. Zvláštní správce je jmenován nejvýše na jeden 
rok. Tuto dobu lze ve výjimečných případech 
prodloužit, jestliže orgán příslušný k řešení krize 
shledá, že podmínky pro jmenování zvláštního 
správce jsou i nadále splněny.  

7. Pokud více orgánů příslušných k řešení krize 
hodlá jmenovat zvláštního správce ve vztahu k 
subjektu patřícímu do skupiny, posoudí, zda je 
vhodnější jmenovat stejného zvláštního správce 
pro všechny dotyčné subjekty, aby se usnadnila 
řešení napravující finanční zdraví dotyčných 
subjektů. 

8. Pokud vnitrostátní právo umožňuje jmenovat v 
případech platební neschopnosti správu pro 
úpadkové řízení, může být tato správa zvláštní 
správou podle tohoto článku. 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (zákon o 
auditorech), ve znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 
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Ustanove
ní (část, §, 
odst. 
písm., 
apod.) 

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

Obsah 

§ 20a 
odst. 3 
písm. e) 

(3) Právo nahlížet do spisu mají 
e) zaměstnanci České národní banky, je-li to potřebné pro 
výkon dohledu nad finančním 
trhem nebo pro řešení krize podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, 
 

32014L0059 čl. 63 odst. 
1 písm. a) 

1. Členské státy zajistí, aby orgány příslušné k 
řešení krize měly veškeré pravomoci nezbytné k 
uplatňování nástrojů k řešení krize u institucí a 
subjektů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a 
d), které splňují příslušné podmínky zahájení 
řešení krize. Orgány příslušné k řešení krize musí 
mít zejména následující pravomoci k řešení krize, 
které mohou vykonávat jednotlivě nebo v 
jakékoli kombinaci:  
a) pravomoc vyžádat si od jakékoli osoby 
informace požadované k tomu, aby orgán 
příslušný k řešení krize rozhodl o opatření k 
řešení krize a jeho přípravě, včetně 
aktualizovaných a doplňkových informací 
obsažených v plánech řešení krize a včetně 
informací, jež mají být poskytnuty při kontrole na 
místě; 

 

Navrhovaný právní předpis ČR 

Ustanovení novely zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve 
znění pozdějších předpisů 

Odpovídající předpis EU 

Ustanove
ní (část, §, 
odst. 

Obsah Celex č. Ustanoven
í (čl., odst., 
písm., 

Obsah 
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písm., 
apod.) 

bod., 
apod.) 

§ 1 odst. 1  (1) Česká národní banka je ústřední bankou České 
republiky a, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním 
trhem a orgánem příslušným k řešení krize. 
 

32014L0059 čl. 3 odst. 
1 

 

1. Každý členský stát určí jeden či výjimečně 
více orgánů příslušných k řešení krize, které jsou 
oprávněny používat nástroje k řešení krize a 
vykonávat pravomoci k řešení krize. 

 čl. 3 odst. 
2 

 

2. Orgánem příslušným k řešení krize je orgán 
veřejné správy nebo orgány, jimž byly svěřeny 
pravomoci v oblasti veřejné správy. 

 čl. 3 odst. 
3 

3. Orgány příslušnými k řešení krize mohou být 
národní centrální banky, příslušná ministerstva 
nebo jiné orgány veřejné správy či orgány, jimž 
byly svěřeny pravomoci v oblasti veřejné správy. 
Členské státy mohou výjimečně stanovit, že 
orgánem příslušným k řešení krize jsou příslušné 
orgány pro dohled pro účely nařízení (EU) č. 
575/2013 a směrnice 2013/36/EU. Musí být 
přijata vhodná strukturální opatření zajišťující 
provozní nezávislost, aby nedocházelo ke střetům 
zájmů mezi funkcemi dohledu podle nařízení 
(EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU nebo 
jinými funkcemi relevantního orgánu a funkcemi 
orgánů příslušných k řešení krize podle této 
směrnice, aniž jsou dotčeny povinnosti výměny 
informací a spolupráce stanovené v odstavci 4. 
Členské státy zejména zajistí, aby v rámci 
příslušných orgánů, národních centrálních bank, 
příslušných ministerstev nebo jiných orgánů byl 
výkon funkce řešení krize nezávislý na výkonu 
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funkce dohledu nebo jiných funkcí relevantního 
orgánu. 

Pracovníci vykonávající funkce orgánu 
příslušného k řešení krize podle této směrnice 
musí být strukturálně odděleni od pracovníků 
vykonávajících činnosti podle nařízení (EU) č. 
575/2013 a směrnice 2013/36/EU či jiné funkce 
relevantního orgánu a musí podléhat odděleným 
hierarchickým vztahům.  

Pro účely tohoto odstavce členské státy nebo 
orgán příslušný k řešení krize přijme a zveřejní 
veškerá nezbytná příslušná interní pravidla, 
včetně pravidel upravujících profesní tajemství a 
výměnu informací mezi jednotlivými funkčními 
oblastmi. 

§ 2 odst. 3  (3) Česká národní banka při plnění svých úkolů 
spolupracuje s ústředními bankami jiných států, zahraničními 
orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem, 
zahraničními orgány příslušnými k řešení krize, 
s mezinárodními finančními institucemi a mezinárodními 
orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem a 
sjednává s nimi v rámci své působnosti příslušné dohody. 
 

32014L0059 čl. 7 

 

1. Členské státy zajistí, aby mateřské podniky v 
Unii vypracovaly a předložily orgánu 
vykonávajícímu dohled na konsolidovaném 
základě skupinový ozdravný plán. Skupinové 
ozdravné plány sestávají z ozdravného plánu pro 
celou skupinu vedenou mateřským podnikem v 
Unii. Skupinový ozdravný plán stanoví opatření, 
jejichž provedení může být vyžadováno na 
úrovni mateřského podniku v Unii a každého 
jednotlivého dceřiného podniku.  

2. V souladu s článkem 8 mohou příslušné 
orgány požadovat po dceřiných podnicích, aby 
vypracovaly a předložily individuální ozdravné 
plány.  

3. Jsou-li splněny požadavky na důvěrnost 
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stanovené v této směrnici, postoupí orgán 
vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
skupinové ozdravné plány:  

a) relevantním příslušným orgánům uvedeným v 
článcích 115 a 116 směrnice 2013/36/EU;  

b) příslušným orgánům členských států, v nichž 
se nacházejí významné pobočky, je-li to s 
ohledem na dotčenou pobočku relevantní;  

c) orgánu příslušnému k řešení krize na úrovni 
skupiny; a  

d) orgánům příslušným k řešení krize dceřiných 
podniků. 

4. Skupinový ozdravný plán musí usilovat o 
stabilizaci skupiny jako celku nebo jakékoli 
instituce skupiny, pokud se potýká s obtížemi, s 
cílem řešit nebo odstranit příčiny obtíží a obnovit 
finanční situaci dotčené skupiny nebo instituce 
při zohlednění finanční situace ostatních subjektů 
skupiny.  

Skupinový ozdravný plán musí obsahovat 
mechanismy zajišťující koordinaci a soudržnost 
opatření, která mají být přijata na úrovni 
mateřského podniku v Unii a na úrovni subjektů 
uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c) a d), a opatření, 
která mají být přijata na úrovni dceřiných 
podniků a případně v souladu se směrnicí 
2013/36/EU na úrovni významných poboček.  

5. Skupinový ozdravný plán a jakýkoli plán 
vypracovaný pro některý dceřiný podnik musí 
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obsahovat prvky vymezené v článku 5. Je-li to 
vhodné, obsahuje opatření pro vnitroskupinovou 
finanční podporu přijatá na základě dohody o 
vnitroskupinové finanční podpoře, která byla 
uzavřena v souladu s kapitolou III.  

6. Skupinové ozdravné plány musí obsahovat 
řadu variant ozdravných postupů uvádějících 
opatření řešící scénáře uvedené v čl. 5 odst. 6  

Pro každý ze scénářů skupinový ozdravný plán 
určí, zda existují překážky provádění ozdravných 
opatření v rámci skupiny, mimo jiné na úrovni 
jednotlivých subjektů, na něž se plán vztahuje, a 
zda existují podstatné praktické nebo právní 
překážky urychlenému převodu kapitálu či 
vyplacení závazků nebo aktiv v rámci skupiny.  

7. Vedoucí orgán subjektu, který vypracovává 
skupinový ozdravný plán podle odstavce 1, 
posoudí a schválí tento plán před jeho 
předložením orgánu vykonávajícímu dohled na 
konsolidovaném základě. 

 čl. 92 1. Pokud orgán příslušný k řešení krize na úrovni 
skupiny rozhodne, že mateřský podnik v Unii, za 
nějž je odpovědný, splňuje podmínky uvedené v 
článku 32 nebo 33, neprodleně oznámí orgánu 
vykonávajícímu dohled na konsolidovaném 
základě, pokud se jedná o jiný orgán, a ostatním 
členům kolegia k řešení krize pro dotčenou 
skupinu informace uvedené v čl. 91 odst. 1 písm. 
a) a b).  

Opatření k řešení krize nebo opatření v případě 
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platební neschopnosti pro účely čl. 91 odst. 1 
písm. b) mohou zahrnovat zavedení programu 
řešení krize na úrovni skupiny vypracovaného 
podle čl. 91 odst. 6 za jakékoli z těchto okolností:  

a) opatření k řešení krize nebo jiná opatření na 
úrovni mateřského podniku oznámená v souladu 
s čl. 91 odst. 1 písm. b) pravděpodobně povedou 
ke splnění podmínek stanovených v článku 32 
nebo 33 ve vztahu k subjektu skupiny v jiném 
členském státě;  

b) opatření k řešení krize nebo jiná opatření na 
úrovni mateřského podniku nestačí ke stabilizaci 
situace nebo pravděpodobně nezajistí optimální 
výsledek;  

c) jeden nebo více dceřiných podniků splňuje 
podmínky uvedené v článku 32 nebo 33 podle 
zjištění orgánů příslušných k řešení krize, které 
jsou za tyto dceřiné podniky odpovědné; nebo  

d) z opatření k řešení krize nebo jiných opatření 
na úrovni skupiny budou mít dceřiné podniky 
skupiny prospěch způsobem, který zajišťuje 
vhodnost programu řešení krize na úrovni 
skupiny.  

2. Pokud opatření navrhovaná orgánem 
příslušným k řešení krize na úrovni skupiny 
podle odstavce 1 nezahrnují program řešení krize 
na úrovni skupiny, přijme tento orgán své 
rozhodnutí po konzultaci s členy kolegia k řešení 
krize.  

Rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize na 
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úrovni skupiny zohlední:  

a) plány řešení krize uvedené v článku 13 a 
dodržuje je, pokud orgány příslušné k řešení 
krize s ohledem na okolnosti případu 
nevyhodnotí, že účelu řešení krize bude účinněji 
dosaženo přijetím opatření, která v plánech řešení 
krize uvedena nejsou;  

b) finanční stabilitu v dotčených členských 
státech.  

3. Pokud opatření navrhovaná orgánem 
příslušným k řešení krize na úrovni skupiny 
podle odstavce 1 zahrnují program řešení krize na 
úrovni skupiny, musí mít tento program formu 
společného rozhodnutí orgánu příslušného k 
řešení krize na úrovni skupiny a orgánů 
příslušných k řešení krize, které jsou odpovědné 
za dceřiné podniky, na něž se daný program 
vztahuje. 

Na žádost kteréhokoli orgánu příslušného k 
řešení krize může EBA pomoci orgánům 
příslušným k řešení krize dosáhnout společného 
rozhodnutí v souladu s čl. 31 písm. c) nařízení 
(EU) č. 1093/2010.  

4. Jestliže kterýkoli orgán příslušný k řešení krize 
nesouhlasí s programem řešení krize na úrovni 
skupiny navrženým orgánem příslušným k řešení 
krize na úrovni skupiny nebo se od tohoto 
programu odchýlí nebo usoudí, že z důvodů 
finanční stability musí ve vztahu k instituci nebo 
subjektu uvedenému v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) 
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nebo d) přijmout nezávislá opatření k řešení krize 
nebo jiná opatření než opatření navrhovaná v 
uvedeném programu, uvede podrobné důvody 
nesouhlasu nebo důvody odchýlení se od 
programu řešení krize na úrovni skupiny, oznámí 
tyto důvody orgánu příslušnému k řešení krize na 
úrovni skupiny a ostatním orgánům příslušným k 
řešení krize, na které se program řešení krize na 
úrovni skupiny vztahuje, a informuje je o 
opatřeních, jež hodlá přijmout. Při uvádění 
důvodů svého nesouhlasu tento orgán zváží plány 
řešení krize uvedené v článku 13, možný dopad 
na finanční stabilitu v dotčených členských 
státech a možné účinky opatření na jiné části 
skupiny.  

5. Orgány příslušné k řešení krize, které 
nevyjádřily nesouhlas s programem řešení krize 
na úrovni skupiny podle odstavce 4, mohou 
dosáhnout společného rozhodnutí ohledně 
programu řešení krize na úrovni skupiny, který se 
vztahuje na subjekty skupiny v jejich členském 
státě.  

6. Společné rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 5 a 
rozhodnutí přijatá orgány příslušnými k řešení 
krize v případě, že neexistuje společné 
rozhodnutí podle odstavce 4, se považují za 
definitivní a musí být uplatňována orgány 
příslušnými k řešení krize v dotčených členských 
státech.  

7. Orgány provedou veškerá opatření podle 
tohoto článku neprodleně a s patřičným ohledem 
na naléhavost situace.  
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Není-li zaveden program řešení krize na úrovni 
skupiny a orgány příslušné k řešení krize přijmou 
ve vztahu k jakémukoli subjektu skupiny opatření 
k řešení krize, spolupracují tyto orgány úzce v 
kolegiu k řešení krize s cílem dosáhnout 
koordinované strategie řešení krize pro všechny 
dotčené subjekty skupiny.  

Orgány příslušné k řešení krize, které ve vztahu k 
jakémukoli subjektu skupiny přijmou opatření k 
řešení krize, o uvedených opatřeních a jejich 
uplatňování pravidelně a úplně informují členy 
kolegia k řešení krize. 

§ 5 odst. 1 (1) Nejvyšším řídícím orgánem České národní banky 
je bankovní rada České národní banky (dále jen "bankovní 
rada"). Bankovní rada určuje měnovou a makroobezřetnostní 
politiku a nástroje pro jejich uskutečňování. Rozhoduje o 
zásadních opatřeních měnové a makroobezřetnostní politiky a 
politiky, v oblasti dohledu nad finančním trhem a v oblasti 
řešení krize na finančním trhu. 
 

32014L0059 čl. 3 odst. 
1 

 

1. Každý členský stát určí jeden či výjimečně 
více orgánů příslušných k řešení krize, které jsou 
oprávněny používat nástroje k řešení krize a 
vykonávat pravomoci k řešení krize. 

čl. 3 odst. 
2 

 

2. Orgánem příslušným k řešení krize je orgán 
veřejné správy nebo orgány, jimž byly svěřeny 
pravomoci v oblasti veřejné správy. 

čl. 3 odst. 
3 

3. Orgány příslušnými k řešení krize mohou být 
národní centrální banky, příslušná ministerstva 
nebo jiné orgány veřejné správy či orgány, jimž 
byly svěřeny pravomoci v oblasti veřejné správy. 
Členské státy mohou výjimečně stanovit, že 
orgánem příslušným k řešení krize jsou příslušné 
orgány pro dohled pro účely nařízení (EU) č. 
575/2013 a směrnice 2013/36/EU. Musí být 
přijata vhodná strukturální opatření zajišťující 
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provozní nezávislost, aby nedocházelo ke střetům 
zájmů mezi funkcemi dohledu podle nařízení 
(EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU nebo 
jinými funkcemi relevantního orgánu a funkcemi 
orgánů příslušných k řešení krize podle této 
směrnice, aniž jsou dotčeny povinnosti výměny 
informací a spolupráce stanovené v odstavci 4. 
Členské státy zejména zajistí, aby v rámci 
příslušných orgánů, národních centrálních bank, 
příslušných ministerstev nebo jiných orgánů byl 
výkon funkce řešení krize nezávislý na výkonu 
funkce dohledu nebo jiných funkcí relevantního 
orgánu. 

Pracovníci vykonávající funkce orgánu 
příslušného k řešení krize podle této směrnice 
musí být strukturálně odděleni od pracovníků 
vykonávajících činnosti podle nařízení (EU) č. 
575/2013 a směrnice 2013/36/EU či jiné funkce 
relevantního orgánu a musí podléhat odděleným 
hierarchickým vztahům.  

Pro účely tohoto odstavce členské státy nebo 
orgán příslušný k řešení krize přijme a zveřejní 
veškerá nezbytná příslušná interní pravidla, 
včetně pravidel upravujících profesní tajemství a 
výměnu informací mezi jednotlivými funkčními 
oblastmi. 

§ 44 odst. 
2 

 (2) Dohled zahrnuje, nejde-li o řešení krize podle 
zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu, 
 

32014L0059 čl. 3 odst. 
1 

 

1. Každý členský stát určí jeden či výjimečně 
více orgánů příslušných k řešení krize, které jsou 
oprávněny používat nástroje k řešení krize a 
vykonávat pravomoci k řešení krize. 
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 čl. 3 odst. 
2 

 

2. Orgánem příslušným k řešení krize je orgán 
veřejné správy nebo orgány, jimž byly svěřeny 
pravomoci v oblasti veřejné správy. 

 čl. 3 odst. 
3 

3. Orgány příslušnými k řešení krize mohou být 
národní centrální banky, příslušná ministerstva 
nebo jiné orgány veřejné správy či orgány, jimž 
byly svěřeny pravomoci v oblasti veřejné správy. 
Členské státy mohou výjimečně stanovit, že 
orgánem příslušným k řešení krize jsou příslušné 
orgány pro dohled pro účely nařízení (EU) č. 
575/2013 a směrnice 2013/36/EU. Musí být 
přijata vhodná strukturální opatření zajišťující 
provozní nezávislost, aby nedocházelo ke střetům 
zájmů mezi funkcemi dohledu podle nařízení 
(EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU nebo 
jinými funkcemi relevantního orgánu a funkcemi 
orgánů příslušných k řešení krize podle této 
směrnice, aniž jsou dotčeny povinnosti výměny 
informací a spolupráce stanovené v odstavci 4. 
Členské státy zejména zajistí, aby v rámci 
příslušných orgánů, národních centrálních bank, 
příslušných ministerstev nebo jiných orgánů byl 
výkon funkce řešení krize nezávislý na výkonu 
funkce dohledu nebo jiných funkcí relevantního 
orgánu. 

Pracovníci vykonávající funkce orgánu 
příslušného k řešení krize podle této směrnice 
musí být strukturálně odděleni od pracovníků 
vykonávajících činnosti podle nařízení (EU) č. 
575/2013 a směrnice 2013/36/EU či jiné funkce 
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relevantního orgánu a musí podléhat odděleným 
hierarchickým vztahům.  

Pro účely tohoto odstavce členské státy nebo 
orgán příslušný k řešení krize přijme a zveřejní 
veškerá nezbytná příslušná interní pravidla, 
včetně pravidel upravujících profesní tajemství a 
výměnu informací mezi jednotlivými funkčními 
oblastmi. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32014L0059 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 

2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize 
úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice 
Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 
2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 
2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 

32014L0049 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 
2014 o systémech pojištění vkladů (přepracované znění). (Text s 
významem pro EHP) 
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