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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: Návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ing. Dušan Hradil 

Ing. Martin Buchta  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

          .           
Zákon nabude účinnosti prvním dnem měsíce následujícího 
po měsíci, v němž dojde k jeho vyhlášení. 

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 31. prosinec 2014 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu zákona je zajistit harmonizaci řešení selhání bank, družstevních záložen a obchodníků 
s cennými papíry s ustanoveními 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. 
3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Navrhovaná právní úprava má přímý dopad na státní rozpočet České republiky prostřednictvím nově 
zakotvené povinnosti finančních institucí přispívat do fondu pro řešení krize. Tyto příspěvky budou 
dosahovat předpokládané výše 2 – 3 mld. Kč ročně, tj. v časovém horizontu 10 let by měl být dosažen 
požadovaný cílový objem prostředků ve fondu ve výši cca 25 mld. Kč. Příspěvky svojí povahou podléhají 
§ 24 odst. 2 písm. p) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a představují tudíž výdaje (náklady), které 
se v zákonem předpokládané výši odečtou od základu daně. Celkový dopad je ovšem nutné posuzovat 
v souvislosti s úpravou výpočtu výše příspěvků do Fondu pojištění vkladů, která předpokládá od roku 
2016 snížení jejich roční výše ze současných cca 4 mld. Kč na cca 1 mld. Kč. Negativní dopad na státní 
rozpočet je tedy očekáván pouze v roce 2015, kdy se předpokládá souběh platby příspěvků do Fondu pro 
řešení krize a příspěvků do Fondu pojištění vkladů stanovených dle současného způsobu výpočtu. 

Další (nepřímé) dopady mohou nastat v případě zřizování překlenovací instituce, osoby pro správu aktiv, 
při použití vládních stabilizačních nástrojů, při poskytování státních záruk nebo při nutnosti poskytnout 
finančních prostředky Fondu pro řešení krize. Je však třeba zdůraznit, že v těchto případech nejde 
o náklady vyvolané novou právní úpravou jako takovou, ale o náklady způsobené krizí. Stát by je nesl i za 
účinnosti stávajícího právního rámce. Nová právní úprava má za cíl tyto výdaje snížit a obsahuje 
podrobnou právní úpravu a striktní podmínky jejich hrazení státem. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano  

Úvěrové instituce a obchodníci s cennými papíry budou muset povinně platit příspěvky do fondu pro 
řešení krizí. Lze očekávat zvýšené administrativní náklady z důvodu přizpůsobení se novým regulatorním 
předpisům. Nad rámec analyzovaných diskrecí navrhovaná právní úprava může zvýšit náklady financování 
dotčených institucí, neboť náklady selhání instituce nesou zejména akcionáři a někteří věřitelé, kteří tak 
v této souvislosti mohou požadovat vyšší úrokové výnosy z dluhových nástrojů či vkladů. Z důvodu 
placení příspěvků do fondu pro řešení krizí a zavedení nové povinnosti držet na pasivní straně bilancí 
institucí určitou kategorii zdrojů financování bude pravděpodobně docházet rovněž ke změnám struktury 
pasiv dotčených institucí. 
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3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne 

Dopady na územní samosprávní celky lze nad rámec analyzovaných diskrecí shledávat až v okamžiku 
řešení krize, pokud by byl uplatněn odpis nebo konverze závazků, kterými mohou být i vklady 
samosprávných celků. 

3.4 Sociální dopady: Ne 

 

3.5 Dopady na životní prostředí: Ne  
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1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 

1.1 Název 
Zákon č. …/201. Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. 

1.2 Definice problému 
V platných právních předpisech není v současné době provedena transpozice směrnice 

Evropského parlamentu a rady č. 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec 
pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (dále jen 
„BRRD“), u níž uplyne transpoziční lhůta 31. prosince 2014. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Řešení krizí institucí na území České republiky je v současné době možné pouze na 

základě využití nástrojů a mechanismů podle sektorových právních předpisů, zejména pak 
prostřednictvím zákona o bankách, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a insolvenčního 
zákona. Přestože ČR již implementovala určitá opatření k řešení problémových institucí na 
základě transpozice směrnice CRD IV a má již nyní v legislativě obsažena ustanovení 
upravující pravomoci ČNB nad rámec směrnice CRD IV, neumožňuje stávající právní úprava 
použít takové postupy řešení potenciálních problémů finanční instituce, které jsou obsaženy 
v BRRD.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Do působnosti BRRD spadají všechny úvěrové instituce (banky, stavební spořitelny 
a družstevní záložny) a obchodníci s cennými papíry, kteří podléhají požadavku na počáteční 
kapitál stanovenému v čl. 28 odst. 2 směrnice 2013/36/EU, působící na území České 
republiky. 
Tabulka 1: Identifikace dotčených subjektů 

Subjekt Důvod 

Banky  Nutnost přizpůsobit se novým podmínkám, povinnost platit 
příspěvky do fondu pro řešení krizí, implementační náklady. 

Družstevní záložny Nutnost přizpůsobit se novým podmínkám, povinnost platit 
příspěvky do fondu pro řešení krizí, implementační náklady. 

Obchodníci s cennými papíry Nutnost přizpůsobit se novým podmínkám, povinnost platit 
příspěvky do fondu pro řešení krizí, implementační náklady. 

ČNB Výkon funkce orgánu příslušného k řešení krize, implementační 
náklady. 

FPV Změna současné organizační struktury FPV v souvislosti se 
zřízením fondu pro řešení krizí, implementační náklady. 

MF Výkon funkce příslušného ministerstva, bez implementačních 
nákladů. 

 
Nad rámec analyzovaných diskrecí v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

(dále jen „ZZ RIA“) jsou dalšími dotčenými subjekty navrhované právní úpravy držitelé akcií 
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úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry, protože jejich vlastnické podíly mohou 
být v rámci řešení krize odepsány. Mezi dotčené subjekty lze řadit také věřitele úvěrových 
institucí a obchodníků s cennými papíry kromě majitelů vkladů do výše náhrady z Fondu 
pojištění vkladů (vklady do 100 000 EUR), neboť jejich pohledávky vůči instituci mohou být 
v rámci řešení krize rovněž odepsány nebo konvertovány na majetkové cenné papíry. 

1.5 Popis cílového stavu 

Uvedení platné právní úpravy do souladu s BRRD. 

1.6 Zhodnocení rizika 
V případě nepřijetí implementačního předpisu hrozí riziko zahájení řízení o porušení 

práva EU ze strany Evropské komise, zejména uplatnění postupu podle č. 260 odst. 3 
Smlouvy o fungování EU. 
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2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ, VYHODNOCENÍ A NÁVRH 
ŘEŠENÍ 

 

Podle obecných zásad je nutné, aby ZZ RIA obsahovala analýzu ustanovení 
transponovaných předpisů, u nichž je dána členskému státu diskrece při transpozici, 
v případech, kdy se transponované ustanovení dosud v českém právním řádu nevyskytuje, 
anebo se mění jeho obsah. Provedena je analýza diskrecí poskytovaných směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady č. 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro 
ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (dále jen 
„BRRD“) a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/63 ze dne 21. října 2014, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde 
o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí (dále jen „delegovaný akt 
Komise“). 

Seznam řešených diskrecí 
Článek 3 odst. 1 – Určení orgánu příslušného k řešení krize .................................................................. 7 

Článek 3 odst. 5 – Určení příslušného ministerstva .............................................................................. 18 

Článek 3 odst. 12 – Možnost snížení standardu péče a omezení odpovědnosti orgánu příslušného 
k řešení krize, orgánu dohledu a jejich zaměstnanců ............................................................................ 21 

Článek 5 odst. 2 – Frekvence aktualizace ozdravných plánů ................................................................ 25 

Článek 5 odst. 5 – Možnost požadovat dodatečné informace v rámci ozdravného plánu ..................... 27 

Článek 6 odst. 6 – Možnost přijmout dodatečná opatření k odstranění nedostatků ozdravného plánu . 29 

Článek 10 odst. 6 a článek 13 odst. 3 – Frekvence přezkumu plánů řešení krize ................................. 31 

Článek 29 odst. 9 – Možnost omezení odpovědnosti dočasného správce ............................................. 35 

Článek 100 odst. 5 a 6 – Způsob zřízení mechanismu financování k řešení krizí ................................. 37 

Článek 100 odst. 2 – Určení správce mechanismu financování k řešení krizí ...................................... 43 

Článek 102 odst. 1 – Nastavení cílové úrovně mechanismu financování k řešení krizí ....................... 51 

Článek 102 odst. 1 a 103 odst. 1 – Určení orgánu stanovujícího roční cílovou úroveň mechanismu 
financování ............................................................................................................................................ 60 

Článek 103 odst. 1 – Určení orgánu vybírajícího pravidelné příspěvky ............................................... 62 

Článek 103 odst. 2 – Určení orgánu stanovujícího výši pravidelného příspěvku ................................. 64 

Článek 103 odst. 2 – Riziková úprava příspěvku poboček instituce z jiného než členského státu a 
obchodníků s cennými papíry vyloučených z působnosti delegovaného aktu Komise ......................... 66 

Článek 104 odst. 1 – Určení orgánu stanovujícího výši mimořádného příspěvku ................................ 69 

Článek 104 odst. 1 – Určení orgánu vybírajícího mimořádné příspěvky .............................................. 71 

Článek 106 odst. 3 – Ingerence příslušného ministerstva či vlády při rozhodování o půjčce jinému 
mechanismu financování k řešení krizí ................................................................................................. 73 

Článek 109 odst. 5 – Limit zapojení systému pojištění vkladů ............................................................. 75 

Článek 20 odst. 5 delegovaného aktu Komise – Paušální částka za prvních 300 mil. EUR celkových 
pasiv bez kapitálu a krytých vkladů ...................................................................................................... 86 
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ČLÁNEK 3 ODST. 1 – URČENÍ ORGÁNU PŘÍSLUŠNÉHO 
K ŘEŠENÍ KRIZE 

 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY S VYMEZENÍM VARIANT 

Čl. 3 odst. 1 BRRD ukládá členskému státu určit jeden nebo více orgánů 
příslušných k řešení krize, které budou oprávněny uplatňovat nástroje k řešení krize 
a vykonávat pravomoci spojené s řešením krize.  

BRRD dle čl. 3 odst. 2 stanoví, že orgánem příslušným k řešení krize může být pouze 
orgán veřejné správy nebo orgán, kterému jsou svěřeny pravomoci spjaté s výkonem veřejné 
správy. 

BRRD dle čl. 3 odst. 3 umožňuje, aby orgánem příslušným k řešení krize byl orgán 
dohledu, centrální banka, příslušné ministerstvo nebo jiný orgán veřejné správy, přičemž musí 
být přijata taková opatření, aby nedocházelo ke střetu zájmu mezi funkcemi dohledu nebo 
jinými funkcemi a funkcemi orgánů příslušných k řešení krize, a zároveň je třeba zajistit, aby 
tato opatření neohrozila nezbytnou výměnu informací a spolupráci mezi institucemi při 
rozhodování v jednotlivých fázích řešení krize. Dále je nutné zajistit, aby v rámci příslušného 
orgánu byla oddělena funkce řešení krize, výkonu dohledu a případné jiné funkce tohoto 
orgánu. 

BRRD dle čl. 3 odst. 4 stanoví, že subjekty vykonávající funkci dohledu a řešení krize 
a osoby, které se na tomto výkonu podílejí, úzce spolupracují v rámci přípravy, plánování 
a aplikace rozhodnutí o řešení krize. To platí jak pro případy, kdy jsou orgán příslušný 
k řešení krize a orgán dohledu dva oddělené subjekty, tak za situace, kdy jde o jediný subjekt. 

Podle čl. 3 odst. 8 musí členský stát zajistit, aby orgán příslušný k řešení krize 
disponoval odbornou pracovní silou, zdroji a provozní kapacitou pro uplatňování opatření 
k řešení krize a byl schopen vykonávat jemu svěřené činnosti s dostatečnou rychlostí 
a flexibilitou, aby byly naplněny účely řešení krize. Orgán příslušný k řešení krize musí při 
provádění jemu určených činností sledovat cíle uvedené v BRRD, dle kterých by při výkonu 
svých pravomocí měl: 

- zajistit kontinuitu systémově důležitých finančních služeb; 
- zabránit významným nepříznivým dopadům na finanční stabilitu, a to včetně 

zabránění nákaze a udržení tržní disciplíny, kdy v případě skupinového řešení je 
třeba zvážit i potenciální dopady na finanční stabilitu v jiných členských státech; 

- chránit veřejné finanční prostředky tím, že se minimalizuje využití mimořádné 
veřejné finanční podpory; 

- chránit zájmy vkladatelů a investorů; 
- v souladu s ostatními cíli se vyhnout zbytečné ztrátě hodnoty a usilovat 

o minimalizaci nákladů na řešení krize. 
 Tyto výše uvedené cíle v zásadě odpovídají obecným cílům definovaným Výborem 

pro finanční stabilitu.1  

                                                           
1 FSB: Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, October 2011. Dostupné 

z <www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf>. 
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 Na základě výše uvedených podmínek a předpokladů pro budoucí orgán příslušný 
k řešení krize byly identifikovány 4 varianty: 

 Varianta A: Česká národní banka 
Varianta B: Ministerstvo financí 
Varianta C: Fond pojištění vkladů 
Varianta D: Nově vytvořená instituce 
Volba prvních tří variant vychází z již existující stabilizační funkce daných institucí na 

českém finančním trhu, čtvrtá varianta pak předpokládá vytvoření zcela nové instituce.  
 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

V této části jsou nejprve blíže popsány důvody výběru dané instituce u všech 
uvažovaných variant. Vzhledem ke skutečnosti, že ani v jedné variantě není současný stav 
plně kompatibilní s požadavky BRRD, jsou ve fázi porovnání nejprve u každé varianty 
popsány nutné změny, které by byly nutné k tomu, aby daná instituce mohla vykonávat funkci 
orgánu příslušného k řešení krize. Na základě této první fáze porovnání lze určit, která 
z institucí by se mohla stát orgánem příslušným k řešení krize s nejnižšími náklady, respektive 
zda je vůbec reálné, aby instituce funkci orgánu příslušného k řešení krize vykonávala. Druhá 
fáze porovnání předpokládá, že instituce se již transformovala do potřebné podoby (dle 
identifikovaných změn), a dále srovnává, jak může již takto transformovaná instituce 
vykonávat nejnutnější činnosti orgánu příslušného k řešení krize dle BRRD. Při tomto 
porovnání byla zvolena hodnotící škála, kde znaménko „+“ ilustruje výhodu oproti ostatním 
variantám, znaménko „-“ nevýhodu oproti ostatním variantám a „0“ signalizuje stav, kdy 
instituce nemá při výkonu dané činnosti žádnou výhodu či nevýhodu oproti ostatním 
variantám. V případě výhody a nevýhody je stručně vysvětlena jejich podstata. 

Varianta A: Česká národní banka2 

Hlavním cílem České národní banky (ČNB) je péče o cenovou stabilitu. ČNB dále 
pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice. 
ČNB tedy mj. vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu, (§ 44 odst. 1 
zákona č. 6/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů; dále jen „zákon o ČNB“), respektive 
rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu 
předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí 
k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní 
politiku; v případě potřeby spolupracuje na tvorbě makroobezřetnostní politiky s orgány státu, 
jejichž působnosti se tato politika týká.  

ČNB při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných států, 
zahraničními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem, s mezinárodními 
finančními institucemi a mezinárodními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním 
trhem a sjednává s nimi v rámci své působnosti příslušné dohody. ČNB je součástí 
Evropského systému dohledu nad finančními trhy a spolupracuje s Evropskou radou pro 
systémová rizika a evropskými orgány dohledu nad finančními trhy.  

ČNB zváží možný dopad svého rozhodnutí, které hodlá vydat v souvislosti s výkonem 
dohledu podle odstavce 2 písm. d) zákona o ČNB, na stabilitu finančního systému jiného 
členského státu EU, a to s přihlédnutím ke skutečnostem dostupným v době jeho vydání 
                                                           
2 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
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a zejména v případech, kdy nastane mimořádná situace, která by mohla fungování finančních 
systémů ovlivnit. 

ČNB, bankovní rada ani žádný člen bankovní rady nesmějí při výkonu pravomocí 
a plnění úkolů a povinností svěřených jim Smlouvou o Evropské unii, Smlouvou o fungování 
Evropské unie a Statutem a při výkonu dalších činností vyžadovat ani přijímat pokyny od 
prezidenta republiky, Parlamentu, vlády a jiných orgánů ČR, dále od orgánů, institucí nebo 
jiných subjektů EU, od vlád členských států EU nebo od jakéhokoli jiného subjektu. 

ČNB je v současné době orgánem dohledu, jehož funkční oddělení od role centrální 
banky však není v zákoně stanoveno. Tato otázka se již dříve, v souvislosti např. 
s vystupováním v rámci EBA, jevila z pohledu požadavků EU, resp. Evropské komise jako 
potenciálně problematická. Z pohledu BRRD zde však dochází ke vzniku nové dimenze této 
problematiky, a to s ohledem na vznik orgánu příslušného k řešení krize a celého konceptu 
vzájemného fungování těchto autorit. V této souvislosti (při včlenění orgánu příslušného 
k řešení krize do struktury ČNB) vzniká riziko koncentrace činností a riziko ohrožení reputace 
ČNB (v případě problémů vzniklých v rámci činnosti orgánu příslušného k řešení krize).  

Varianta B: Ministerstvo financí3 

Ministerstvo financí (MF) je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet ČR. 
Prostředky státního rozpočtu mohou být mj. využity pro přímou finanční podporu bankovního 
sektoru, či k financování fondu pojištění vkladů, v případě, že fond nemá dostatek prostředků 
k vyplacení zákonem stanovených náhrad. MF je také zodpovědné za legislativu na finančním 
trhu. MF tedy splňuje obecné požadavky BRRD kladené na orgán příslušný k řešení krize. 

Varianta C: Fond pojištění vkladů4 

Fond pojištění vkladů (FPV) je depozitním garančním schématem na českém trhu. 
Spolu s ČNB, která dohlíží nad finanční stabilitou a kapitálovou přiměřeností jednotlivých 
subjektů na bankovním trhu (i stabilitou celého finančního trhu), a MF součástí 
institucionálního rámce finančního trhu.  

FPV je do procesu řešení krize zapojen i bez ohledu na způsob implementace diskrece 
čl. 3 odst. 1, protože na základě čl. 109 odst. 1 vystupuje jako ručitel za pojištěné pohledávky 
z vkladů do výše náhrady z Fondu pojištění vkladů (dále jen „kryté vklady“), pokud majitelé 
těchto vkladů utrpí ztrátu v souvislosti s aplikováním nástrojů k řešení krize.  

Role systémů pojištění vkladů se v mnoha zemích v současné době rozšiřuje nejen 
o aspekt správy nově založeného fondu pro řešení krizí, nýbrž i o aktivní výkon činností 
v rámci postupu řešení krize. V řadě zemí (Kanada, Francie, Indonésie, Itálie, Japonsko, 
Mexiko, Rusko, Španělsko, Turecko) vystupuje systém pojištění vkladů v roli tzv. 
minimalizátora ztrát, který se aktivně zapojuje do výběru nejméně nákladné varianty 
z vhodných strategií řešení krize. V Koreji či v USA má systém pojištění vkladů ještě širší 
funkci, když v rámci jeho mandátu jako minimalizátora rizik disponuje řadou pravomocí 
k řešení krize i dohledových povinností.5 Vzhledem k této rozšiřující se působnosti systémů 
pojištění vkladů v uvedených státech je posouzení FPV jako orgánu příslušného k řešení krize 
obecně relevantní i pro ČR. 

                                                           
3 Dle zákona č. 2/1969 Sb. 
4 Dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 
5 FSB: Thematic Review on Deposit Insurance Systems: Peer Review Report, February 8, 2012. Dostupné 

z <http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120208.pdf>.  
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Do FPV ze zákona povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní 
záložny se sídlem v ČR. FPV má tedy zkušenosti s výběrem příspěvků a jejich správou. 
V případě, kdy ČNB oznámí, že některá ze zapojených úvěrových institucí není schopna 
dostát svým závazkům, vyplatí FPV náhrady vkladů vč. úroků všem fyzickým a právnickým 
osobám, a to až do výše 100 000 EUR. K výplatě náhrad v minulosti již několikrát došlo – 
FPV má zkušenosti se zlikvidněním rezerv a jejich přípravou pro výplaty.  

Fond při své činnosti spolupracuje nejen s ČNB a MF, ale i provozovateli zahraničních 
systémů pojištění pohledávek z vkladů, má tedy (byť omezené) zkušenosti se spoluprací se 
zahraničními institucemi. 

FPV je řízen pětičlennou správní radou, kterou jmenuje a odvolává ministr financí. 
V ní mají svého zástupce jak úvěrové instituce, tak také ČNB a MF. Je proto místem, kde 
společně rozhodují zástupce orgánu dohledu a příslušného ministerstva dle BRRD, nicméně 
zákon vyžaduje, aby dva členové správní rady byli jmenováni z řad členů představenstev bank 
a jeden člen z řad zaměstnanců ČNB. V současné době zástupci MF a ČNB disponují pouze 
2/5 hlasů a FPV je prakticky ovládán zástupci bank, což může představovat potenciální 
konflikt zájmů.  

Potenciálním problémem může být také stávající legislativní status FPV, zejména 
pokud by některé úkony orgánu příslušného k řešení krize probíhaly v režimu správního 
řízení.  

Samotná činnost orgánu příslušného k řešení krize bude navíc generovat předem 
nepredikovatelné provozní náklady (zejména v případě řešení krize některé instituce), které 
mohou přesáhnout možnosti FPV. Lze tedy opět předpokládat potřebu výraznější změny 
celkového právního pojetí FPV. Do značné míry se pak dopady blíží variantě D – vytvoření 
nové instituce. 

Nezanedbatelný dopad může mít i reputační riziko – neúspěch v oblasti řešení krize 
a značné čerpání zdrojů na výkon činností orgánu příslušného k řešení krize (vyjma 
financování samotného opatření k řešení krize) může mít negativní vliv na vnímání FPV jako 
stabilního depozičního garančního schématu. 

Varianta D: Nově vytvořená instituce 

Tato varianta předpokládá vytvoření zcela nové instituce, která by vykonávala všechny 
funkce příslušející dle BRRD orgánu příslušnému k řešení krize. Oproti předchozím 
variantám určení orgánu příslušného k řešení krize odpadá při pověření nově vytvořené 
instituce pravomocemi k řešení krize nutnost transformovat již existující instituci, což je 
dopad společný pro všechny dosavadní varianty. 
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Porovnání jednotlivých variant 

a) Posouzení současného stavu institucí a potřebných změn pro výkon funkce orgánu 
příslušného k řešení krize   

Tabulka 2: Současný stav a potřebné změny institucí pro zajištění výkonu funkce orgánu příslušného 
k řešení krize 

 

Varianta Současný stav a potřebné změny 
Varianta A:  
Česká národní banka 

(+++) 
(-) 
(-) 

Vysoký stupeň synergie – zkušenosti z výkonu dohledu 
Nutnost zajištění dodatečných personálních kapacit  
Nutnost funkčního oddělení výkonu měnové politiky, 
dohledu a řešení krize 

Varianta B:  
Ministerstvo financí 

(++) 
 
(--)  
(--) 

Nižší stupeň synergie – zkušenosti se státními 
intervencemi a analýzami finančního trhu  
Nutnost zajištění dodatečných personálních kapacit 
Nutnost oddělení výkonu funkce orgánu příslušného 
k řešení krize od hospodářské politiky státu a vlivů 
politického cyklu 

Varianta C:  
Fond pojištění vkladů 

(+) 
 
 
(--) 
(---)  

Nižší stupeň synergie - zkušenosti s rolí garančního 
schématu – zejm. inkasem příspěvků, správou fondu a 
výplatní fází 
Nutnost zajištění dodatečných personálních kapacit 
Nutnost změny legislativního pojetí FPV – zabránění 
konfliktu zájmů, možnost vést správní řízení, zajištění 
dostatečných zdrojů financování činnosti orgánu 
příslušného k řešení krize 

Varianta D:  
Nově vytvořená instituce 

(---)  
(---)  
(---)  

Nulová synergie se stávajícími funkcemi instituce  
Nutnost zajištění dodatečných personálních kapacit 
Vytvoření zcela nové instituce 
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b) Připravenost k výkonu základních činností orgánu příslušného k řešení krize po 

transformaci institucí 

Tabulka 3: Zhodnocení připravenosti institucí k výkonu základních činností orgánu příslušného k řešení 
krize 

Činnost 
Hodnocení 

A: ČNB B: MF C: FPV D: NVI 

Společně s orgánem dohledu 
stanovení rozsahu, v němž se 
na jednotlivé instituce 
použijí ustanovení o obsahu 
a podrobnosti ozdravných 
plánů a plánů řešení krize a 
obsahu a podrobnosti 
informací vyžadovaných od 
institucí 

Čl. 4 

+ 

Zkušenost 
s vyhodnocováním 

informací od jednotlivých 
institucí 

Potenciálně efektivnější a 
rychlejší průběh konzultací 

s dohledovým orgánem 

0 0 0 

Tvorba plánu řešení krize 

Čl. 10 – 14 

+ 

Potenciálně efektivnější a 
rychlejší průběh konzultací 

s dohledovým orgánem 

0 0 0 

Posouzení způsobilosti 
k řešení krize u instituce 

Čl. 15 a 16 

+ 

Potenciálně efektivnější a 
rychlejší průběh konzultací 

s dohledovým orgánem 

0 0 0 

Uložení/vyhodnocení 
alternativních nápravných 
opatření včetně posouzení 
jejich dopadu na finanční 
stabilitu 

Čl. 17 a 18 

+ 

Možnost využít zkušeností 
samostatného odboru (dále 
jen SO) finanční stability 

0 0 0 

Případné oslovení 
potenciálního kupce 
instituce, na kterou jsou 
uplatněna opatření rané 
intervence 

Čl. 27 

0 0 0 0 

Po konzultaci s dohledovým 
orgánem případné určení, že 
instituce je v úpadku nebo je 
u ní úpadek pravděpodobný 

Čl. 32 

+ 

Potenciálně efektivnější a 
rychlejší průběh konzultací 

s dohledovým orgánem 

0 0 0 

Podniknutí opatření k řešení 
krize ve vztahu k instituci 

Čl. 33 a 34 
0 0 0 0 
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Jmenování správce pro 
řešení krize 

Čl. 35 
0 0 0 0 

Provedení provisorního 
ocenění aktiv a závazků 
instituce 

Čl. 36 

+ 

Možnost využití stávajících 
pracovníků na expertní 

úrovni 

0 

 

0 

 

0 

 

Převod aktiv, práv nebo 
závazků řešené instituce na 
kupujícího, bridge banku či 
na subjekt správy aktiv 

Čl. 38 – 42 

0 0 0 0 

Schválení členů vedení, 
rizikového profilu a strategie 
bridge banky nebo subjektu 
správy aktiv 

Čl. 41 a 42 

0 0 0 0 

Uplatnění odpisu a konverze 
závazků (bail-in) 

Čl. 43  
0 0 0 0 

Vyloučení některých 
závazků z oblasti působnosti 
nástroje bail-in 

Čl. 44 

+ 

V případě vyloučení 
závazků z důvodu ohrožení 
finanční stability dle čl. 44 

odst. 3 písm. c možnost 
využít zkušeností SO 

finanční stability 

0 0 0 

Stanovení minimálního 
požadavku na kapitál a 
způsobilé závazky 

Čl. 45 

0 0 0 0 

Vytvoření kolegia 
příslušného k řešení krize 
nebo účast na tomto kolegiu 
za účelem sdílení informací 
a zajištění, že všechna 
opatření jsou přijímána 
koordinovaným a efektivním 
způsobem (joint decision) 

Čl. 88 

+ 

Zkušenosti a kontakty 
z účasti v kolegiích dohledu 

0 - - 

Rozhodnutí o použití 
prostředků z fondu pro 
řešení krizí 

Čl. 101 

0 0 0 0 

Udělení sankcí 

Čl. 110  

+ 

Zkušenosti s procesem 
udělování sankcí 

0 0 0 
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Mezinárodní srovnání6 
Následující tabulka uvádí přehled a počet orgánů, které jsou ve vybraných státech 

pověřeny výkonem funkce orgánu příslušného k řešení krize. Srovnání je ilustrativní, neboť 
jednotlivé národní trhy vykazují určitá specifika, která mají vliv na stanovení tohoto orgánu. 
Tabulka 4: Přehled a počet orgánů příslušných k řešení krize ve vybraných zemích 

 
                                                           
6 FSB: Thematic Review on Resolution Regimes: Peer Review Report, April 11, 2013. Dostupné z 

<http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130411a.htm>. 
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3) VÝSLEDEK KONZULTACE 

Česká národní banka 

 ČNB souhlasí s pověřením funkce orgánu příslušného k řešení krize. 

Fond pojištění vkladů 

Bez vyjádření. 

Česká bankovní asociace 

 Preferuje určit ČNB jako orgán příslušný k řešení krize. 

Asociace pro kapitálový trh České republiky 

Bez vyjádření. 

Asociace družstevních záložen 

Preferuje pověřit MF jako orgán příslušný k řešení krize, neboť se domnívá, že 
v případě ČNB je vysoce problematické splnění požadavků na oddělení dohledu a funkcí 
řešení krize (čl. 3 odst. 3). 
 

4) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Pro rozhodnutí jsou podstatné oba výše analyzované aspekty – nutné změny v rámci 
vybraného subjektu a připravenost k výkonu konkrétních činností orgánu příslušného k řešení 
krize. 

V případě MF je možné dosáhnout určitého stupně synergie, nicméně zkušenosti 
s řešením krizí (mj. ve spojitosti s konsolidací bankovního sektoru v 90. letech) nejsou plně 
srovnatelné s činnostmi orgánu příslušného k řešení krize. MF je primárně regulátorem 
finančního trhu a personální kapacity v oblasti analýzy finančního trhu jsou oproti ČNB 
omezené.  

FPV funguje jako stabilizační prvek finančního trhu s historickými zkušenostmi 
a bude zapojen do financování některých opatření k řešení krize, nemá ovšem dostatečné 
personální ani finanční kapacity na výkon funkce orgánu příslušného k řešení krize. Také jeho 
legislativní pojení není plně kompatibilní s výkonem funkce orgánu příslušného k řešení 
krize. 

U nově vytvořené instituce by bylo nutné zajistit personální a provozní kapacity ještě 
ve větší míře než u MF a FPV. Nebylo by možné využít žádného synergického efektu. 
Vytvoření nové instituce lze navíc považovat za nejvíce nákladné řešení z uvažovaných 
variant, a to zejména v její počáteční fázi, a také za politicky nejhůře průchodné, zejména 
z důvodu velmi často deklarovaného nesouhlasu řady parlamentních stran s vytvářením 
nových úřadů. 

Nejvíce způsobilá vykonávat funkci orgánu příslušného k řešení krize je v současné 
situaci ČNB, neboť má dostatečné zkušenosti s výkonem mikro- i makro- obezřetnostního 
dohledu. V rámci výkonu makroobezřetnostní politiky posuzuje rizika ohrožení finanční 
stability a v případě mikroobezřetnostní politiky vykonává dohled mj. nad bankami, 
obchodníky s cennými papíry a družstevními záložnami, tedy nad subjekty, které spadají do 
rozsahu směrnice BRRD. Kontakty i zkušenosti vzniklé z této činnosti lze využít pro výkon 
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funkce orgánu příslušného k řešení krize. Dále při výkonu svých činností spolupracuje 
s centrálními bankami jiných zemí a dalšími organizacemi zabývajícími se dohledem nad 
finančním trhem a má tedy vyvinutu potřebnou síť kontaktů pro výkon funkce orgánu 
příslušného k řešení krize. ČNB již dnes musí posuzovat dopad svých rozhodnutí na finanční 
stabilitu jiného členského státu EU, což je i jedna z podstatných povinností orgánu 
příslušného k řešení krize. ČNB disponuje vysokou mírou nezávislosti na politických 
strukturách, což je doprovázeno i vysokou mírou transparentnosti její politiky. Tyto dvě 
vlastnosti jsou vhodné i pro výkon orgánu příslušného k řešení krize. ČNB dodává likviditu 
finančním institucím v problémech a tím snižuje riziko jejich selhání. Vykonává tak již 
funkce spojené s řešením krize. Mezinárodní měnový fond během hloubkového posouzení 
finančního sektoru, které proběhlo v roce 2011, doporučil ČNB jako vhodnou instituci pro 
výkon funkce orgánu příslušného k řešení krize v ČR.7 Rozsah některých těchto výhod by 
však mohl být částečně snížen v případě vzniku efektivních (a jinak potřebných) čínských zdí 
mezi výkonem činnosti orgánu příslušného k řešení krize a dalšími činnostmi ČNB. Způsob 
tohoto organizačního oddělení však nesmí omezovat úzkou spolupráci mezi orgány 
vykonávající funkci dohledu a funkci řešení krize a jejich zaměstnanci při přípravě, plánování 
a uplatňování rozhodnutí k řešení krize. Přidělení pravomocí k řešení krize ČNB také nesmí 
narušovat adekvátní výkon činností řešení krize ani jí předcházejícího dohledu ze strany ČNB, 
aby nedošlo ke zvýšení rizika ohrožení reputace ČNB. 

V případě volby jakékoli instituce jako orgánu příslušného k řešení krize, ať již by jí 
měla být ČNB či jiná instituce, je vhodné dále zvážit dílčí parametry jejího zřízení takovým 
způsobem, který podpoří její motivaci jednat co nejvhodněji v rámci zásad řešení krize. 
Jedním z možných dílčích opatření v tomto smyslu může být například snaha posílit 
transparenci procesu řešení krize ve smyslu ustanovení publikace některých dokumentů – 
např. dílčích částí plánů řešení krize (jako v USA) nebo zpráv o výkonu řešení krize.  

V rámci první fáze porovnání variant řešení vychází nejlépe ČNB, neboť funkční 
oddělení činností dohledu a řešení krize se v této fázi jeví jako snazší, než oddělení řešení 
krize od hospodářské politiky státu a politického cyklu v případě MF, respektive než chybějící 
synergie orgánu příslušného k řešení krize a orgánu dohledu u MF a FPV. U nově vzniklé 
instituce sice není třeba zvažovat hledisko adekvátního oddělení funkcí orgánu příslušného 
k řešení krize od stávajících činností existující instituce, tato varianta však, stejně jako 
v případě FPV a částečně i MF, nevede k synergiím mezi činnostmi výkonu dohledu, 
makroobezřetnostní politiky a řešení krize v případě jejich dostatečného funkčního oddělení.  

Funkční oddělení činností řešení krize a dohledu by mohlo být řešeno v rámci 
organizační struktury ČNB například vytvořením nového samostatného odboru. Tím by 
neměla být omezena úzká spolupráce při přípravě, plánování a uplatňování rozhodnutí 
k řešení problémů mezi dohledovým orgánem a orgánem příslušným k řešení krize, jak je 
požadováno v čl. 3 odst. 4 BRRD. Zároveň by při tomto uspořádání bylo možné profitovat ze 
synergií vznikajících ze sdílení informačních systémů či činností „back office“. 

Dle druhé fáze porovnání vychází opět jako nejvhodnější varianta ČNB, a to díky 
zkušenostem s vyhodnocením informací od jednotlivých institucí, již existujícím kontaktům 
z kolegií dohledu a možnosti využití stávajících pracovníků na expertní úrovni, zejména pak 
zaměstnanců ze samostatného odboru finanční stability, který se zabývá výkonem 
makroobezřetnostní politiky.  

                                                           
7 IMF: Financial Sector Assessment Program Update Czech Republic – Crisis Management And Bank 

Resolution Framework Technical Note, July 6, 2012. Dostupné z <http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/ 
www.cnb.cz/en/about_cnb/international_relations/imf_wb/download/fsap_technical_note_on_crisis_managem
ent.pdf>. 
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Společným výsledkem výše uvedeného porovnání je to, že MF, FPV ani nově 
vytvořená instituce nemají pro výkon žádné z hlavních činností plynoucích z BRRD výhodu 
oproti ČNB, z čehož lze také dovodit, že v českém prostředí není vhodné využít možnosti 
výkonu funkce orgánu příslušného k řešení krize více institucemi. Výkonem všech činností 
přidělených dle BRRD orgánu příslušnému k řešení krize by měla být pověřena ČNB 
vzhledem k výše zmíněným výhodám tohoto řešení. Současně je třeba obecně poznamenat, že 
rozdělení funkcí orgánu příslušného k řešení krize na více institucí může vytvářet problémy 
s odlišnými motivacemi jednotlivých orgánů v dlouhodobém procesu řešení krize i přes jejich 
vzájemnou spolupráci, a tím vést potenciálně k neefektivnímu postupu.  

Ke kapitole týkající se mezinárodního srovnání výkonu funkce orgánu příslušného 
k řešení krize nebylo v rámci vyhodnocení variant řešení přihlíženo z důvodu specifik 
českého finančního trhu. 

K implementaci se navrhuje varianta A: ČNB. 
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ČLÁNEK 3 ODST. 5 – URČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO 
MINISTERSTVA 

 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY S VYMEZENÍM VARIANT 

Čl. 3 odst. 5 BRRD ukládá každému členskému státu určit jedno ministerstvo 
odpovědné za výkon funkcí příslušného ministerstva daných směrnicí.  

Podle definice č. 22 v čl. 2 se příslušnými ministerstvy rozumí ministerstva financí či 
jiná ministerstva členských států, která jsou odpovědná za rozhodnutí na vnitrostátní úrovni 
v hospodářské, finanční a rozpočtové oblasti v rámci vnitrostátních kompetencí. 

Pokud není příslušné ministerstvo orgánem příslušným k řešení krize, informuje tento 
orgán dle čl. 3 odst. 6 příslušné ministerstvo o rozhodnutích přijatých na základě této 
směrnice, a pokud vnitrostátní právo nestanoví jinak, získá souhlas ministerstva, než vykoná 
rozhodnutí, která mají přímé fiskální nebo systémové dopady. 

V dané otázce byly identifikovány dvě varianty řešení:    

Varianta A: Ministerstvo financí 
Varianta B: Jiné ministerstvo  
 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

 V této části jsou nejprve blíže popsány aspekty jednotlivých variantních řešení určení 
příslušného ministerstva. Dále jsou specifikovány dopady uvažovaných variantních řešení. 

Varianta A: Ministerstvo financí ČR 

Tato varianta předpokládá pověřit odpovědností za výkon funkcí příslušného 
ministerstva dle BRRD Ministerstvo financí (dále jen „MF“). MF odpovídá z hlediska okruhu 
působnosti ústředních orgánů státní správy definici příslušného ministerstva dle čl. 2 BRRD. 
Zákon 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky (dále jen „kompetenční zákon“) v § 4 odst. 1 uvádí že „Ministerstvo financí je 
ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet 
republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh, regulaci vydávání elektronických 
peněz a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou výkonu dohledu nad 
finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky, pro zavedení jednotné měny euro 
na území České republiky, pro platební styk, daně, pojistné na důchodové spoření, poplatky 
a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, přezkoumání hospodaření územních 
samosprávných celků, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek 
a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, pro tomboly, loterie a jiné 
podobné hry, hospodaření s majetkem státu, privatizaci majetku státu, příspěvek ke 
stavebnímu spoření a státní příspěvek na penzijní připojištění, ceny a pro činnost zaměřenou 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a vnitrostátní koordinaci při uplatňování 
mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany 
základních lidských práv a boje proti terorismu, posuzuje dovoz subvencovaných výrobků 
a přijímá opatření na ochranu proti dovozu těchto výrobků.“ 
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Varianta B: Jiné ministerstvo 

V této variantě by bylo odpovědností za výkon funkcí příslušného ministerstva dle 
BRRD pověřeno jiné ministerstvo než MF. Určení konkrétního ministerstva bude provedeno 
až v případě, že by byla varianta B obecně vyhodnocena jako vhodnější. 

Porovnání jednotlivých variant  

Příslušné ministerstvo dle čl. 3 odst. 5 BRRD má být informováno orgánem 
příslušným k řešení krize o jeho rozhodnutích přijatých na základě směrnice. V případě, že 
rozhodnutí má přímý systémový nebo fiskální dopad, může být na základě čl. 3 odst. 6 
stanoveno, že před vykonáním takového rozhodnutí musí orgán příslušný k řešení krize 
obdržet souhlas ministerstva. Posouzení dopadů na státní rozpočet či finanční trh spadá dle 
kompetenčního zákona do působnosti MF. Kompetenční zákon již u žádného jiného 
ministerstva dále neuvádí působnost v rámci rozpočtové oblasti či finančního trhu.  

Stanovení role příslušného ministerstva v rámci řešení krize je předmětem řešení 
diskrece v čl. 3 odst. 6. Směrnice explicitně uvádí potenciální roli příslušného ministerstva 
pouze ve dvou případech, a sice při vtažení příslušného ministerstva do rozhodování v rámci 
použití vládních stabilizačních nástrojů ve spolupráci s orgánem příslušným k řešení krize dle 
čl. 56 a v případě rozhodování mechanismu financování k řešení krizí o poskytnutí půjčky 
jinému mechanismu financování k řešení krizí dle čl. 106 odst. 3, kdy může být poskytnutí 
půjčky podmíněno konzultací nebo souhlasem příslušného ministerstva. Obě rozhodnutí 
vyžadují znalost současné situace na finančním trhu, jíž disponuje zejména MF v souvislosti 
s jím vykonávanými činnostmi v oblasti tvorby koncepce politiky finančního trhu. MF 
disponuje rovněž zkušenostmi se státními intervencemi a analýzami finančního trhu a při 
výkonu svých činností již úzce spolupracuje s ČNB, která dle vyhodnocení diskrece v čl. 3 
odst. 1 byla určena jako nejzpůsobilejší k výkonu činností orgánu příslušného k řešení krize 
dle BRRD. 

 
3) VÝSLEDEK KONZULTACE 

Česká národní banka 

ČNB preferuje určit jako příslušné ministerstvo MF. 

Fond pojištění vkladů 

Bez vyjádření. 

Česká bankovní asociace 

Preferuje pověřit rolí příslušného ministerstva MF. 

Asociace pro kapitálový trh České republiky 

Bez vyjádření. 

Asociace družstevních záložen 

Považuje MF v podstatě za jedinou možnou variantu, neboť dle ADZ MF disponuje 
dostatečně kvalifikovaným personálním zázemím a je garantem související primární 
legislativy. 
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4) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Z hlediska okruhu působnosti dle kompetenčního zákona a v současné době již 
vykonávaných činnosti je MF nejvíce způsobilým ústředním orgánem státní správy pro výkon 
funkcí příslušného ministerstva daných BRRD. 

K implementaci se navrhuje varianta A: Ministerstvo financí. 
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ČLÁNEK 3 ODST. 12 – MOŽNOST SNÍŽENÍ STANDARDU 
PÉČE A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ORGÁNU 

PŘÍSLUŠNÉHO K ŘEŠENÍ KRIZE, ORGÁNU DOHLEDU A 
JEJICH ZAMĚSTNANCŮ 

 

Dle čl. 3 odst. 12 BRRD jsou členské státy oprávněny snížit standard péče, respektive omezit 
odpovědnost orgánu příslušného k řešení krize, orgánu dohledu a jejich zaměstnanců za 
škodu, kterou způsobí svým jednáním či opomenutím při plnění povinností vyplývajících 
z BRRD. 

 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY S VYMEZENÍM VARIANT 

Diskrece obecně spočívá v možnosti snížit standard péče orgánu příslušného k řešení 
krize a orgánu dohledu při plnění povinností vyplývajících z BRRD. Důvodem je nepochybně 
skutečnost, že rozhodování v případě krizové situace může být rozhodováním na základě 
neúplných informací a ve značné časové tísni. Směrnice v tomto smyslu respektuje danou 
vnitrostátní úpravu – s ohledem na skutečnost, že základní standard péče se ve členských 
státech může lišit – a ponechává tedy na rozhodnutí jednotlivých členských států, zda a jakým 
způsobem příslušný standard upraví. Nutno podotknout, že v případech rozhodování 
dohledových orgánů nedosahuje časová tíseň takové intenzity a relevance, aby zavdala důvod 
pro omezení odpovědnosti daného orgánu. V tomto smyslu se případné omezení odpovědnosti 
vyhodnocuje pouze ve vztahu k orgánu příslušnému k řešení krize a závěry se přiměřeně užijí 
i pro orgán dohledu. 
  

Varianta A:  Ponechat odpovědnost orgánu příslušného k řešení krize a jeho 
zaměstnanců za škodu, kterou způsobí svým jednáním či 
opomenutím při plnění povinností vyplývajících z BRRD, ve 
standardním režimu zákona o odpovědnosti za škodu. 

 
Varianta B: Omezit odpovědnost orgánu příslušného k řešení krize a jeho 

zaměstnanců za škodu, kterou způsobí svým jednáním či 
opomenutím při plnění povinností vyplývajících z BRRD, úmyslně 
nebo z hrubé nedbalosti. 

 
Varianta C: Omezit odpovědnost orgánu příslušného k řešení krize a jeho 

zaměstnanců za škodu, kterou způsobí svým jednáním či 
opomenutím při plnění povinností vyplývajících z BRRD, úmyslně. 

 
2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

V této části jsou nejprve blíže popsány aspekty jednotlivých variant. Dále jsou 
identifikovány výhody a nevýhody uvedených variant, které jsou následně hodnoceny 
z hlediska vhodnosti implementace v ČR. Při tomto hodnocení byla zvolena hodnotící škála, 
kde znaménko „+“ ilustruje výhodu oproti jiné variantě a znaménko „-“ nevýhodu oproti jiné 
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variantě v případě uplatnění daných variant v ČR. Symbol „0“ signalizuje stav, kdy dopad 
z hlediska současné situace je nulový nebo může být negativní dopad nějakým způsobem 
eliminován. Počet znamének poté znázorňuje intenzitu dané výhody, resp. nevýhody. Tento 
způsob hodnocení je uplatňován u vyhodnocení a návrhu řešení všech následujících 
diskrečních ustanovení. 

Varianta A:  Ponechat odpovědnost orgánu příslušného k řešení krize a jeho zaměstnanců 
za škodu, kterou způsobí svým jednáním či opomenutím při plnění povinností 
vyplývajících z BRRD, ve standardním režimu zákona o odpovědnosti za škodu. 

Tato varianta předpokládá, že odpovědnost orgánu příslušného k řešení krize a jeho 
zaměstnanců za škodu, kterou způsobí při plnění povinnosti vyplývajících z BRRD nebude 
nijak omezena a uplatní se obecná pravidla zákona o odpovědnosti za škodu (zejm. § 18). 
Dané osoby by tak odpovídaly za škodu způsobenou zaviněně, tedy úmyslně nebo 
z nedbalosti (včetně nedbalosti nevědomé), a výše regresní úhrady by se řídila zákoníkem 
práce (tj. úhrada v plné výši v případě úmyslu nebo při sjednání dohody o hmotné 
odpovědnosti, jinak do výše čtyř a půl násobku platu).8 

Varianta B:  Omezit odpovědnost orgánu příslušného k řešení krize a jeho zaměstnanců 
za škodu, kterou způsobí svým jednáním či opomenutím při plnění povinností 
vyplývajících z BRRD, úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. 

Tato varianta předpokládá přijetí zvláštní úpravy, která by omezila odpovědnost 
orgánu příslušného k řešení krize a jeho zaměstnanců za škodu, kterou způsobí při plnění 
povinnosti vyplývajících z BRRD tak, že právo na regresní úhradu vznikne pouze tehdy, byla-
li škoda způsobena úmyslným porušením dané povinnosti nebo z hrubé nedbalosti. 

Varianta C:  Omezit odpovědnost orgánu příslušného k řešení krize a jeho zaměstnanců za 
škodu, kterou způsobí svým jednáním či opomenutím při plnění povinností 
vyplývajících z BRRD, úmyslně 

Tato varianta předpokládá přijetí zvláštní úpravy, která by omezila odpovědnost 
orgánu příslušného k řešení krize a jeho zaměstnanců za škodu, kterou způsobí při 
výkonu/plnění povinnosti vyplývajících z BRRD tak, že právo na regresní úhradu vznikne 
pouze tehdy, byla-li škoda způsobena při plnění úkolů orgánu příslušného k řešení krize 
úmyslně. 

Porovnání jednotlivých variant 

Varianta A (odpovědnost ve standardním režimu) 

(++)  Omezení odpovědnosti vyplývá již ze samotného práva na regresní úhradu, 
které vznikne pouze tehdy, byla-li škoda způsobena zaviněným porušením 
právní povinnosti, tj. nevztahuje se k objektivní odpovědnosti, kterou typicky 
nese stát. 

(++)  Představuje běžný standard péče orgánu veřejné moci. 

 (+)  Nelze přisvědčit toleranci nedbalosti orgánu příslušnému k řešení krize a jeho 
zaměstnanců, byť by měla být vyvážena benefitem v podobě razantnějších 
rozhodnutí. Povinností těchto orgánů je mj. obstarat a disponovat dostatečným 

                                                           
8 Ondruš, R., Regresní náhrady státu těmi, kdo jeho jménem způsobili škodu, (ASPI ID LIT20319CZ) nebo 

Červená R., Nová právní úprava odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem (ASPI ID LIT8476CZ). 
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množstvím podkladů a informací, na jejichž základě lze racionálně zdůvodnit 
uplatnění zvoleného opatření. 

(-)  Zachování současného standardu péče může docházet k omezení motivace 
odpovědných osob ke společensky nezbytným rozhodnutím, když i neúmyslná 
jednání mohou být stíhána odpovědností za škodu (tj. i v případech nevědomé 
nedbalosti). 

 (--)  Časová tíseň, neúplnost informací, komplexnost procesu a úkonů k řešení krize 
by v případě zachování současného standardu péče mohla vést ke zmaření 
efektivního řešení krizové situace. 

Varianta B (odpovědnost omezená na úmysl nebo hrubou nedbalost) 

(++)  Motivace zaměstnanců orgánu příslušného k řešení krize orgánu nebude 
omezena v takové míře jako ve variantě A. Zároveň nebudou dotčené osoby 
motivovány rozhodovat lehkovážně, zcela neuváženě či jinak hrubě nedbale. 

(-) Samotné zavinění nepředstavuje objektivní odpovědnost, kterou nese stát, 
nikoliv odpovědné osoby. Omezení odpovědnosti ve výše uvedeném smyslu by 
představovalo nesystematickou a velmi mírnou formu odpovědnostní regulace. 

(--)  Snížení standardu péče České národní banky nemá vliv na odpovědnost státu 
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. 

Varianta C (odpovědnost omezená na úmysl) 

(+)  Velký prostor pro úvahu příslušných orgánů a osob při rozhodování v nejistém 
prostředí a pod časovým tlakem. Současně se zachovává odpovědnost pro 
případ, kdy by její vyloučení vedlo ke zcela neodpovědnému (záměrně 
škodlivému) rozhodování. 

(--) Omezení odpovědnosti orgánu příslušného k řešení krize a jeho zaměstnanců 
za škodu, kterou způsobí při plnění povinnosti vyplývajících z BRRD z hrubé 
nedbalosti lze považovat za velmi mírnou regulaci, která by ve svém důsledku 
mohla vytvářet morální hazard při přijímání jednotlivých rozhodnutí. 

(--)  Snížení standardu péče České národní banky nemá vliv na odpovědnost státu 
za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. 

 

3) VÝSLEDEK KONZULTACE 

Fond pojištění vkladů 

Bez vyjádření. 

Česká bankovní asociace 

Navrhuje neomezovat zodpovědnost a zachovávat rovnováha zodpovědnosti 
a pravomocí. 

Asociace pro kapitálový trh České republiky 

Bez vyjádření. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK4Q1U)



MF odd. 2701 - Analýzy finančního trhu Zákon č. ../… Sb. (ZOPRK) ZZ RIA 

-24- 
 

Asociace družstevních záložen 

Dle ADZ již samotná BRRD významně limituje odpovědnost orgánu příslušného 
k řešení krize. 

 

4) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Z porovnání a zhodnocení variant vyplývá, že ponechat odpovědnost orgánu 
příslušného k řešení krize a jeho zaměstnanců za škodu, kterou způsobí svým jednáním 
či opomenutím při plnění povinností vyplývajících z BRRD, ve standardním režimu zákona 
o odpovědnosti za škodu dle varianty A se jeví jako nejvhodnější. Hlavním argumentem je, že 
již samotný zákon o odpovědnosti za škodu představuje omezení odpovědnosti v podobě 
regresní úhrady, která vznikne pouze tehdy, byla-li škoda způsobena zaviněným porušením 
právní povinnosti – naproti tomu stojí odpovědnost státu, který objektivně odpovídá za škodu 
způsobenou při výkonu státní moci.  

Z tohoto vyplývá, že odpovědnost dohledového orgánu a jeho zaměstnanců za škodu, 
kterou způsobí svým jednáním či opomenutím při plnění povinností vyplývajících z BRRD 
bude nadále ponechána v intencích zákona o odpovědnosti za škodu. Omezením odpovědnosti 
orgánu dohledu a jeho zaměstnancům by došlo k nesystematickému roztříštění regresního 
postihu, kdy by orgán dohledu byl podle současného znění sektorových právních předpisů 
vůči státu odpovědný za každé zaviněné porušení právní povinnosti, zatímco podle 
navrhované úpravy dle ZOPRK by právo na regresní úhradu vůči tomuto orgánu, respektive 
jeho zaměstnancům, vzniklo pouze v případě úmyslu/úmyslu nebo hrubé nedbalosti. V tomto 
smyslu by taková úprava měla dodatečné konsekvence v oblasti odpovědnostního práva (lze 
se oprávněné domnívat, že by přijetí takové varianty vyvolalo požadavky dalších resortů, aby 
možnost uplatňování regresu vůči pracovníkům, kteří se podíleli na nezákonném 
rozhodnutí/nesprávném úředním postupu, byla omezena i pro další případy). 

K implementaci se navrhuje varianta A: Ponechat odpovědnost orgánu příslušného 
k řešení krize, orgánu dohledu a jejich zaměstnanců za škodu, kterou způsobí svým 
jednáním či opomenutím při plnění povinností vyplývajících z BRRD, ve standardním 
režimu zákona o odpovědnosti za škodu. 
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ČLÁNEK 5 ODST. 2 – FREKVENCE AKTUALIZACE 
OZDRAVNÝCH PLÁNŮ 

 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY S VYMEZENÍM VARIANT 

Čl. 5 odst. 2 BRRD předpokládá oprávnění orgánu dohledu vyžadovat 
na institucích aktualizaci ozdravného plánu přinejmenším jednou ročně9.  

Diskrece spočívá v možnosti stanovit zákonem častější frekvenci aktualizace 
ozdravného plánu než jednou ročně. 

Varianta A: Aktualizace ozdravných plánů jednou ročně 
Varianta B: Aktualizace ozdravných plánů s častější frekvencí než jednou ročně 
 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Aktualizace ozdravných plánů jednou ročně 

Tato varianta předpokládá aktualizaci ozdravného plánu finanční instituce s frekvencí 
jednou ročně. 

Varianta B: Aktualizace ozdravných plánů s častější frekvencí než jednou ročně 

Tato varianta předpokládá aktualizaci ozdravného plánu finanční instituce s častější 
frekvencí než jednou ročně, například jednou za půlrok, kvartál atd. 

Porovnání jednotlivých variant 

Varianta A: Aktualizace ozdravných plánů jednou ročně 

(++)  Pravidelná aktualizace ozdravných plánů s roční frekvencí je vhodným 
průnikem mezi potřebami orgánu dohledu a zátěží povinných institucí, zejména 
bude-li ozdravný plán navíc povinně aktualizován za okolností uvedených 
v poznámce pod čarou č. 10. 

(+)  Jde o minimální frekvenci vyžadovanou právem EU, která pro dohlížené 
instituce, jakož i orgán dohledu ve výsledku znamená menší administrativní 
zátěž a s tím spojené nižší náklady.  

Varianta B: Aktualizace ozdravných plánů s častější frekvencí než jednou ročně 

(-)  V dohledové praxi České národní banky nevyšla najevo potřeba častějších 
aktualizací dostupných informací, přestože na neformálním základě jejich 
příprava probíhá již dnes. 

(--)  V případě nenadálých situací lze požadovat aktualizaci i v průběhu roku, 
ad hoc, pro aktualizaci v případech, kdy ke změnám nedochází, není věcný 
důvod. 

                                                           
9 Případně v návaznosti na změny právní/organizační struktuře instituce, jejím podnikání či finanční situaci, 

pokud taková změna může mít materiální (věcný) dopad, či si vyžaduje změnu, ozdravného plánu. 
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3) SHRNUTÍ A VÝSLEDEK KONZULTACE 

Fond pojištění vkladů 

Bez vyjádření. 

Česká bankovní asociace 

Preferuje ponechat minimální frekvenci 1x ročně. 

Asociace pro kapitálový trh České republiky 

Bez vyjádření. 

Asociace družstevních záložen 

Roční periodicitu (při zohlednění povinnosti ad-hoc aktualizací dle čl. 5 odst. 2) je dle 
ADZ vhodné zachovat, neboť zkrácení mimo uvedené ad-hoc podmínky vynucující 
aktualizaci vede pouze k nadbytečné administrativní zátěži s reálně marginálním či 
neexistujícím přínosem. 

 
4) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Z porovnání a zhodnocení variant vyplývá, že frekvence aktualizace ozdravných plánů 
dle varianty A se jeví jako vhodnější. Hlavním argumentem je, že pravidelná aktualizace 
ozdravných plánů s roční frekvencí je rozumným průnikem mezi potřebami efektivní přípravy 
na krizové situace a administrativní zátěží povinných institucí, zejména bude-li ozdravný plán 
povinně aktualizován, nastanou-li podstatné změny v činnosti povinné osoby. 

K implementaci se navrhuje varianta A: Aktualizace ozdravných plánů jednou ročně. 
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ČLÁNEK 5 ODST. 5 – MOŽNOST POŽADOVAT 
DODATEČNÉ INFORMACE V RÁMCI OZDRAVNÉHO 

PLÁNU 
 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY S VYMEZENÍM VARIANT 

 Čl. 5 odst. 5 BRRD opravňuje členské státy požadovat nad rámec BRRD 
informace, které mají být obsažené v ozdravném plánu. 

Diskrece spočívá v přijetí ustanovení, které opravňuje Českou národní banku stanovit 
povinnému subjektu další požadavky na obsah ozdravného plánu, je-li to účelné. 

Varianta A: Přijetí ustanovení umožňující stanovit dodatečné informace, které 
má obsahovat ozdravný plán 

Varianta B:  Nepřijetí ustanovení umožňující stanovit dodatečné informace, 
které má obsahovat ozdravný plán 

 
2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Přijetí ustanovení umožňující stanovit dodatečné informace, které má 
obsahovat ozdravný plán  

Tato varianta předpokládá přijetí ustanovení, které opravňuje ČNB stanovit 
povinnému subjektu další požadavky na obsah či formu ozdravného plánu, resp. stanovit 
vyhláškou další náležitosti ozdravného plánu, lhůty pro jeho zpracování a předávání České 
národní bance, je-li to účelné. V praxi by se mohlo jednat například o stanovení dalších 
scénářů, na které odkazuje č. 5 odst. 5 BRRD. 

Varianta B:  Nepřijetí ustanovení umožňující stanovit dodatečné informace, které má 
obsahovat ozdravný plán 

Tato varianta nepředpokládá přijetí ustanovení, které by jakkoli České národní bance 
umožňovalo stanovit dodatečné obsahové požadavky pro ozdravný plán, tj. transpozici pouze 
těch, které předpokládá BRRD. 

Porovnání jednotlivých variant 

Varianta A: Přijetí ustanovení umožňující stanovit dodatečné informace 

(++)  Přijetí předmětného ustanovení umožní České národní bance v případě potřeby 
stanovit dodatečné obsahové náležitosti ozdravného plánu a posílí tak 
vypovídací schopnost ozdravných plánů přiměřeně dnes nepředvídatelným 
okolnostem v budoucnu. 

(-)  Možná administrativní zátěž dohlížených subjektů vyplývající z poskytnutí 
dodatečných informací, nad rámec BRRD. 

Varianta B: Nepřijetí ustanovení umožňující stanovit dodatečné informace 

(-)  Ukáže-li se v praxi, že Česká národní banka postrádá jistou informaci 
v ozdravném plánu, nebude schopna na tuto situaci pružně reagovat, což může 
mít další praktické implikace. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK4Q1U)



MF odd. 2701 - Analýzy finančního trhu Zákon č. ../… Sb. (ZOPRK) ZZ RIA 

-28- 
 

3) VÝSLEDEK KONZULTACE 

Fond pojištění vkladů 

Bez vyjádření. 

Česká bankovní asociace 

Upřednostňuje ponechat minimální informace, dodatečné informace nedefinovat 
taxativně, ale ponechat na ad-hoc diskuzi s autoritou (v rámci validaci planu). 

Asociace pro kapitálový trh České republiky 

Bez vyjádření. 

Asociace družstevních záložen 

Bez vyjádření. 
 

4) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Z porovnání a zhodnocení variant vyplývá, že přijetí ustanovení umožňujícího stanovit 
dodatečné informace, které má obsahovat ozdravný plán dle varianty A se jeví jako vhodnější. 
Hlavním argumentem je flexibilita, pružnost a krátká reakční doba v případě, že se ukáže 
potřeba doplnit ozdravný plán o další informace, které BRRD nepředvídá.  

K implementaci se navrhuje varianta A: Přijetí ustanovení umožňující stanovit 
dodatečné informace, které má obsahovat ozdravný plán. 
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ČLÁNEK 6 ODST. 6 – MOŽNOST PŘIJMOUT DODATEČNÁ 
OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ OZDRAVNÉHO 

PLÁNU 
 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY S VYMEZENÍM VARIANT 

Dle čl. 6 odst. 6 BRRD jsou členské státy oprávněny umožnit orgánu dohledu 
přijetí dodatečných opatření k odstranění nedostatků ozdravného plánu. 

Diskrece spočívá v možnosti transponovat BRRD tak, že okruh opatření k odstranění 
nedostatků ozdravného plánu nebude reflektovat pouze a výhradně ta opatření, která uvádí 
BRRD10, ale nad její rámec se stanoví další. V praxi by se mohlo jednat o přijetí opatření, 
která by reagovala na konkrétní rizika identifikovaná u daného subjektu. 

Varianta A:  Umožnit přijmout dodatečná opatření k odstranění nedostatků 
ozdravného plánu nad rámec BRRD 

Varianta B:  Neumožnit přijmout dodatečná opatření k odstranění nedostatků 
ozdravného plánu nad rámec BRRD 

 
2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: Umožnit přijmout dodatečná opatření k odstranění nedostatků ozdravného 
plánu nad rámec BRRD 

Tato varianta předpokládá neuzavření výčtu opatření, která je Česká národní banka 
oprávněna přijmout za účelem odstranění nedostatků ozdravného plánu. Toto oprávnění 
ovšem není bezbřehé a Česká národní banka je omezena, neboť může uložit povinnost 
přijmout opatření, která jsou nezbytná a přiměřená s ohledem na závažnost daných nedostatků 
a překážek a dopad těchto opatření na obchodní činnost finanční instituce. 

Varianta B:  Neumožnit přijmout dodatečná opatření k odstranění nedostatků ozdravného 
plánu nad rámec BRRD 

Tato varianta předpokládá, že Česká národní banka bude oprávněna přijmout 
k odstranění nedostatků ozdravného plánu pouze ta opatření, která předvídá BRRD. 

Porovnání jednotlivých variant 

Varianta A: Umožnit přijmout dodatečná opatření k odstranění nedostatků 

(+)  Umožňuje-li to text BRRD, považujeme za účelné a praktické neomezovat 
výčet opatření, která může Česká národní banka v případě potřeby uložit 
finanční instituci za účelem odstranění nedostatků ozdravného plánu. 

                                                           
10 Tedy uložení povinnosti aby, daná instituce (i) snížila svůj rizikový profil, včetně likviditního rizika, (ii) 

umožnila včasná rekapitalizační opatření, (iii) přezkoumala svou strategii a strukturu, (iv) změnila strategii 
financování tak, aby zvýšila odolnost hlavních linií podnikání a zásadních funkcí, (v) změnila svou strukturu 
správy a řízení. 
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Varianta B: Umožnit přijmout dodatečná opatření k odstranění nedostatků 

(-)  Ukáže-li se v praxi, že Česká národní banka shledává v ozdravném plánu 
finanční instituce jisté nedostatky, považujeme za rozumné, aby nebyla 
zbytečně omezena co do opatření, kterým lze tento nedostatek odstranit. 

 

3) VÝSLEDEK KONZULTACE 

Fond pojištění vkladů 

Bez vyjádření. 

Česká bankovní asociace 

Upřednostňuje ponechat minimální informace, dodatečné informace nedefinovat 
taxativně, ale ponechat na ad-hoc diskuzi s autoritou (v rámci validaci plánu). 

Asociace pro kapitálový trh České republiky 

Bez vyjádření. 

Asociace družstevních záložen 

Domnívá se, že seznam opatření k nápravě není potřeba rozšiřovat. 
 

4) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Z porovnání a zhodnocení variant vyplývá, že umožnit přijmout dodatečná opatření 
k odstranění nedostatků ozdravného plánu nad rámec BRRD dle varianty A se jeví jako 
vhodnější. Hlavním argumentem je flexibilita a pružnost co do opatření, kterým 
lze nedostatek v ozdravném plánu odstranit. 

K implementaci se navrhuje varianta A: Umožnit přijmout dodatečná opatření 
k odstranění nedostatků ozdravného plánu nad rámec BRRD. 
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ČLÁNEK 10 ODST. 6 A ČLÁNEK 13 ODST. 3 – FREKVENCE 
PŘEZKUMU PLÁNŮ ŘEŠENÍ KRIZE 

 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY S VYMEZENÍM VARIANT 

V čl. 10 odst. 6 BRRD stanoví, že plány řešení krize mají být přezkoumány 
a v případě potřeby aktualizovány nejméně jednou ročně. Čl. 13 odst. 3 obdobně ukládá 
členským státům povinnost zajistit, aby skupinové plány řešení krize byly přezkoumány 
a případně aktualizovány nejméně jednou ročně.  

V obou článcích týkajících se diskrečního nastavení frekvence přezkumu a případné 
aktualizace plánů řešení krize na úrovni jednotlivé instituce či skupiny BRRD dále vymezuje, 
že plány musí podléhat přezkumu a aktualizaci též po každé podstatné změně právní či 
organizační struktury, podnikání nebo finanční situace instituce nebo skupiny, včetně všech 
subjektů skupiny, jestliže by taková změna mohla mít podstatný dopad na účinnost plánu 
řešení krize nebo by jinak vyžadovala jeho aktualizaci. 

Pro účely revize či aktualizace plánů řešení krize sdělí dle čl. 10 odst. 6 instituce 
a orgán dohledu bezodkladně orgánu příslušnému k řešení krize veškeré změny, které 
vyžadují takovou revizi či aktualizaci. Plán řešení krize vytváří a aktualizuje orgán příslušný 
k řešení krize ve spolupráci s institucí, která mu je povinna dodávat potřebné informace, které 
musí plán řešení krize obsahovat.  

Nezávisle na variantě řešení dané diskrece může orgán příslušný k řešení krize dle 
čl. 4 odst. 1 s ohledem na dopad, který by mohl mít obecně úpadek instituce na finanční trhy, 
na jiné instituce, na podmínky financování nebo na ekonomiku vzhledem k povaze obchodní 
činnosti instituce, její akcionářské struktuře, její právní formě, jejímu rizikovému profilu, 
velikosti a právnímu statutu, její propojenosti s ostatními institucemi nebo obecně s finančním 
systémem, rozsahu a složitosti jejích činností, jejímu členství v institucionálním systému 
ochrany (IPS) nebo v jiných vzájemných systémech solidarity, stanovit frekvenci, s níž bude 
aktualizovat plány řešení krize dané instituce. Frekvence aktualizace plánů řešení krize může 
být nižší než jednou ročně, jak uvádí čl. 10 odst. 6 a čl. 13 odst. 3.  

Frekvence přezkumu individuálních i skupinových plánů řešení krize je řešena 
společně, neboť je vhodné, aby sobě podobné instituce měly v rámci fáze plánování řešení 
krize shodné podmínky nezávisle na tom, zda jsou či nejsou součástí skupiny. 

V dané otázce byly identifikovány dvě varianty řešení:    

Varianta A: Roční frekvence přezkumu plánů řešení krize 
Varianta B: Vyšší frekvence přezkumu plánů řešení krize  
Varianta A představuje nevyužití diskrece v čl. 10 odst. 6 a čl. 13 odst. 3, varianta B 

předpokládá využití dané diskrece.  
 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

 V této části jsou nejprve blíže popsány aspekty jednotlivých variantních řešení 
nastavení frekvence přezkumu a aktualizace plánů řešení krize. Dále jsou specifikovány 
dopady uvažovaných variantních řešení. 
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Varianta A: Roční frekvence přezkumu plánů řešení krize 

Tato varianta předpokládá roční frekvenci přezkumu či případné aktualizace plánů 
řešení krize tvořených pro samostatné instituce i skupiny. Plány řešení krize tvořené jak pro 
samostatné instituce, tak skupiny musí také vždy podléhat přezkumu a případné aktualizaci po 
každé podstatné změně právní či organizační struktury, podnikání nebo finanční situace 
instituce nebo skupiny, včetně všech subjektů skupiny, jestliže by taková změna mohla mít 
podstatný dopad na účinnost plánu řešení krize nebo by jinak vyžadovala jeho revizi. 

Varianta B: Vyšší frekvence přezkumu plánů řešení krize 

V této variantě by byl přezkum plánu řešení krize prováděn orgánem příslušným 
k řešení krize v intervalu kratším než 12 měsíců. Určení konkrétní frekvence přezkumu plánů 
řešení krize bude provedeno až v případě, že by byla varianta B obecně vyhodnocena jako 
vhodnější. Plány řešení krize tvořené jak pro samostatné instituce, tak skupiny musí, stejně 
jako v případě varianty A, podléhat přezkumu a případné aktualizaci po každé podstatné 
změně právní či organizační struktury, podnikání nebo finanční situace instituce nebo 
skupiny, včetně všech subjektů skupiny, jestliže by taková změna mohla mít podstatný dopad 
na účinnost plánu řešení krize nebo by jinak vyžadovala jeho revizi.  

Porovnání jednotlivých variant  

Vyšší frekvence přezkumu a případné aktualizace plánu řešení krize zaručuje vyšší 
aktuálnost plánu, na druhou stranu však znamená možné vyšší zatížení institucí, které dle 
čl. 11 odst. 1 mají být v případě žádosti orgánu příslušného k řešení krize nápomocné při 
tvorbě plánu a musí poskytnout buď přímo orgánu příslušnému k řešení krize, nebo 
prostřednictvím orgánu dohledu, všechny informace potřebné k vytvoření plánu řešení krize. 
Vyšší frekvence přezkumu plánů rovněž zvyšuje administrativní náklady samotného orgánu 
příslušného k řešení krize. Navíc s častějším přezkumem za běžných okolností může růst 
riziko rutinního, mechanického přezkumu provázené ztrátou schopnosti identifikovat skutečně 
potřebné změny. 

Ve variantě B by plány řešení krize podléhaly přezkumu v intervalu kratším než jeden 
rok. Frekvence přezkumu je však ovlivněna lhůtami, které BRRD stanovuje u některých 
kroků v rámci vytváření a aktualizace plánů řešení krize. Součástí procesu tvorby plánu na 
individuální i skupinové úrovni je posouzení způsobilosti k řešení krize instituce či skupiny. 
V rámci procesu posouzení způsobilosti k řešení krize instituce na individuální úrovni má 
instituce v případě zjištění nedostatků ze strany orgánu příslušného k řešení krize 4 měsíce na 
navržení možných opatření, které by eliminovaly překážky bránící způsobilosti k řešení krize. 
Vzhledem k této lhůtě a době nutné pro vyhodnocení institucí navržených opatření a završení 
celého procesu posouzení způsobilosti k řešení krize instituce ze strany orgánu příslušného 
k řešení krize není v případě přezkumu plánu řešení krize na úrovni samostatné instituce 
vhodné stanovit interval přezkumu plánu kratší než 6 měsíců. V případě vyšší frekvence by 
mohlo docházet k situacím, kdy by bylo nutné provést přezkum plánu řešení krize, aniž by byl 
tento plán dokončen.  

V případě skupinového posouzení způsobilosti k řešení krize má mateřský podnik či 
instituce podléhající dohledu na konsolidovaném základě předložit ve lhůtě 4 měsíců své 
připomínky a navrhnout orgánu příslušnému k řešení krize skupiny alternativní opatření vůči 
opatřením navržených orgánem příslušným k řešení krize skupiny, která by mohla překážky 
bránící způsobilosti k řešení krize odstranit. Po obdržení návrhu od instituce musí orgány 
příslušné k řešení krize ve lhůtě 4 měsíců dosáhnout společného rozhodnutí ohledně 
odstranění podstatných překážek bránících způsobilosti k řešení krize skupiny. Orgány 
příslušné k řešení krize mohou před skončením uvedeného čtyřměsíčního období v případě 
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nesouhlasu s vyhodnocením způsobilosti k řešení krize věc postoupit Evropskému orgánu pro 
bankovnictví, který přijme rozhodnutí do jednoho měsíce. Samotné posouzení způsobilosti 
k řešení krize skupiny, které je součástí procesu tvoření plánu, tedy může trvat více jak 
8 měsíců, přičemž je nutné dále zohlednit dobu nutnou k dosažení společného rozhodnutí 
o celkové podobě plánu řešení krize na úrovni skupiny a také lhůty potřebné k přijmutí 
rozhodnutí EBA, pokud některý z orgánů příslušných k řešení krize nesouhlasí s kterýmkoli 
prvkem navrhovaného plánu řešení krize na úrovni skupiny. 

V případě vyšší frekvence přezkumu plánů na úrovni skupiny, než je 12 měsíců, by 
pak mohlo docházet k situacím, kdy by bylo nutné provést přezkum skupinového plánu řešení 
krize, aniž by byl tento plán již dokončen. Pravděpodobnost potenciálního překrývání termínů 
jednotlivých revizí plánu je tedy v případě plánů na úrovni skupiny vyšší než u plánů řešení 
krize institucí na individuální úrovni. Přesto však nelze považovat za vhodné, nastavit 
u individuálních institucí častější přezkum plánů řešení krize. Instituce, které jsou svým 
modelem podnikání a prováděnými aktivitami podobné, by měly mít v rámci fáze plánování 
řešení krize obecně zajištěny stejné zacházení nezávisle na tom, zda jsou součástí skupiny. 
Orgán příslušný k řešení krize pak již sám dle uvážení v souladu s čl. 4 odst. 1 může na 
základě vyhodnocení postavení instituce ve finančním sektoru a jejím charakteristikám 
stanovit, jak často bude aktualizovat plány dané instituce. 
Tabulka 5: Dopady jednotlivých variant nastavení frekvence přezkumu plánů řešení krize 

Dopady Varianta A Varianta B 

Vyšší aktuálnost plánu řešení krize -/0 + 

Nižší administrativní náklady institucí  + - 

Nižší administrativní náklady orgánu příslušného k řešení krize + - 

Nižší riziko mechanického přezkumu + - 

Možné překrývání termínů jednotlivých přezkumů plánu  0 - 
 

3) VÝSLEDEK KONZULTACE 

Česká národní banka 

ČNB preferuje přezkum a případnou aktualizaci plánů řešení krize 1x ročně. 

Fond pojištění vkladů 

Bez vyjádření. 

Česká bankovní asociace 

Navrhuje frekvenci 1x ročně s výhradou mimořádné aktualizace v případě 
neočekávaných a zásadních změnách na finančních trzích. 

Asociace pro kapitálový trh České republiky 

Bez vyjádření. 

Asociace družstevních záložen 

ADZ považuje za vhodné při zohlednění povinnosti ad-hoc aktualizací dle čl. 10 
odst. 6 a čl. 13 odst. 3 zachovat roční periodicitu přezkumu plánů. Zkrácení mimo uvedené 
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ad-hoc podmínky vynucující aktualizaci vede dle ADZ pouze k nadbytečné administrativní 
zátěži s reálně marginálním či neexistujícím přínosem. 

  
4) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Hlavní výhoda varianty B předpokládající častější přezkum plánů spočívá v zajištění 
vyšší aktuálnosti plánu. Ta je důležitá především v situaci, kdy instituce provádí z hlediska 
svého výkonu činností změnu, která by mohla ohrozit účinnost plánu řešení krize, který byl 
vytvořen ještě před uskutečněním takové změny. V tomto případě však BRRD vždy bez 
ohledu na stanovení frekvence přezkumu plánu v čl. 10 odst. 6 i čl. 13 odst. 3 stanovuje, že po 
každé podstatné změně právní či organizační struktury, podnikání nebo finanční situace 
instituce nebo skupiny, včetně všech subjektů skupiny, jestliže by taková změna mohla mít 
podstatný dopad na účinnost plánu řešení krize nebo by jinak vyžadovala jeho změnu, musí 
být plány řešení krize přezkoumány a případně aktualizovány. Tímto ustanovením je uvedená 
výhoda vyšší frekvence přezkumu plánů podstatně upozaděna a v souvislosti s vyššími 
administrativními náklady institucí i orgánu příslušného k řešení krize a rizikem možného 
překrývání termínů přezkumů plánu v případě varianty B se tedy jeví varianta A jako 
vhodnější.  

K implementaci se navrhuje varianta A: Roční frekvence přezkumu plánů řešení krize. 
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ČLÁNEK 29 ODST. 9 – MOŽNOST OMEZENÍ 
ODPOVĚDNOSTI DOČASNÉHO SPRÁVCE 

 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY S VYMEZENÍM VARIANT 

 Dle čl. 29 odst. 9 BRRD jsou členské státy oprávněny omezit odpovědnost 
dočasného správce za škodu, kterou způsobil svým jednáním či opomenutí při plnění 
povinností vyplývajících z BRRD.  

Diskrece spočívá v možnosti omezit odpovědnost dočasného správce za jednání 
a opomenutí, která učinil při plnění povinností vyplývajících z BRRD. 

Současně s tímto omezením se navrhuje, aby odpovědnost za škodu způsobenou 
dočasným správcem nesla, stejně jako v případě škody způsobené zaměstnanci, primárně 
ČNB. Nevidíme totiž důvod pro úpravu, která vystavuje dočasného správce hrozbě přímé 
pasivní žalobní legitimace, když jeho postavení a postavení zaměstnance ČNB je obdobné. 
Navíc hrozba přímé pasivní žalobní legitimace by mohla zásadně omezit okruh osob 
ochotných tuto funkci zastávat. V případě, že se žaloba na náhradu škody nebude 
opodstatněná, nevidíme důvod pro stigmatizaci daného dočasného správce po relativně 
dlouhou dobu soudního řízení, což může mít mj. dopad do možnosti jeho pracovního 
uplatnění.  
 Shodné argumenty platí také pro přijetí stejného řešení odpovědnosti za škodu, kterou 
při plnění úkolů vyplývajících z BRRD způsobí svým jednáním či opomenutím zvláštní 
správce. 
 

Varianta A: Ponechat odpovědnost dočasného správce za škodu, kterou způsobil 
svým jednáním či opomenutím při plnění povinností vyplývajících 
z BRRD, ve standardním režimu zákona o odpovědnosti za škodu. 

 
Varianta B: Omezit odpovědnost dočasného správce za škodu, kterou způsobil 

svým jednáním či opomenutím při plnění povinností vyplývajících 
z BRRD. 

 
2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Dopady jsou stejné jako v případě čl. 3 odst. 12 BRRD, tedy u možnosti omezení 
odpovědnosti orgánu příslušného k řešení krize, orgánu dohledu a jejich zaměstnanců. Proto 
se na ně plně odkazuje. 

 
3) VÝSLEDEK KONZULTACE 

Fond pojištění vkladů 

Bez vyjádření. 

Česká bankovní asociace 

Dle ČBA je nutné zajistit soulad pravomocí a zodpovědnosti. 
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Asociace pro kapitálový trh České republiky 

Bez vyjádření. 

Asociace družstevních záložen 

Shledává možné omezení odpovědnosti jako nežádoucí. Považuje tuto svou 
připomínku za zásadní. 

 

4) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Z porovnání a zhodnocení variant vyplývá, že ponechat odpovědnost dočasného 
správce za škodu, kterou způsobil svým jednáním či opomenutím při plnění povinností 
vyplývajících z BRRD, ve standardním režimu zákona o odpovědnosti za škodu dle varianty 
A se jeví jako nejvhodnější. Hlavním argumentem je, že již samotný zákon o odpovědnosti za 
škodu představuje omezení odpovědnosti v podobě regresní úhrady, která vznikne pouze 
tehdy, byla-li škoda způsobena zaviněným porušením právní povinnosti – naproti tomu stojí 
odpovědnost státu, který objektivně odpovídá za škodu způsobenou při výkonu státní moci. 

K implementaci se navrhuje varianta A: Ponechat odpovědnost dočasného správce za 
škodu, kterou způsobil svým jednáním či opomenutím při plnění povinností 
vyplývajících z BRRD, ve standardním režimu zákona o odpovědnosti za škodu. 
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ČLÁNEK 100 ODST. 5 A 6 – ZPŮSOB ZŘÍZENÍ 
MECHANISMU FINANCOVÁNÍ K ŘEŠENÍ KRIZÍ 

 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY S VYMEZENÍM VARIANT 

Čl. 100 odst. 5 BRRD ukládá členskému státu ustavit mechanismus financování 
k řešení krizí skrze zřízení fondu, jehož využití může být spuštěno rozhodnutím orgánu 
příslušného k řešení krizí. Čl. 100 odst. 6 představuje výjimku z předchozího ustanovení, 
neboť dovoluje členskému státu, že při splnění určitých podmínek může ustavit 
mechanismus financování prostřednictvím povinných příspěvků bez zřízení fondu. 

BRRD stanoví několik základních podmínek pro zřízení mechanismu financování 
k řešení krizí v nefondové podobě. Výše povinných příspěvků, které platí instituce 
licencované na území členského státu, musí být stejně jako u ex-ante příspěvků v případě 
fondové varianty mechanismu financování upravena v poměru k rizikovému profilu instituce 
podle kritérií přijatých v čl. 103 odst. 7 (resp. podle příslušného delegovaného aktu Komise). 
Dále je členský stát povinen zajistit, aby celková částka vybraná prostřednictvím povinných 
příspěvků dosáhla alespoň stejné výše, jaká je určena pro mechanismus financování k řešení 
krizí ve formě fondu, tedy min. 1 % hodnoty krytých vkladů všech úvěrových institucí 
povolených na jeho území (čl. 102 odst. 1).  

Rovněž je nutné dodržet další podmínku, že suma odpovídající celkové částce 
povinných příspěvků vybraných od institucí musí být dána k dispozici orgánu příslušnému 
k řešení krize, pokud o ni požádá (ovšem pouze za účelem provedení vymezených opatření při 
aplikaci nástrojů k řešení krize dle čl. 101 odst. 1).  

Nad rámec výše uvedených základních podmínek BRRD ukládá i v případě využití 
nefondové podoby mechanismu financování k řešení krizí povinnost dodržet všechna 
ustanovení týkajících se financování v článcích 99 – 109 kromě čl. 103 odst. 5, podle kterého 
mohou být vybrané prostředky použity výhradně na účely uvedené v čl. 101 odst. 1.  

V případě využití této diskrece musí členský stát oznámit toto rozhodnutí Komisi 
a dále je pak povinen alespoň jednou ročně oznamovat Komisi celkovou výši zaplacených 
příspěvků.  

V dané otázce byly identifikovány dvě základní varianty, a to diskreci nevyužít 
a vytvořit mechanismus financování k řešení krizí ve formě fondu, anebo využít a zřídit 
mechanismus financování k řešení krizí prostřednictvím povinných příspěvků neplynoucích 
do fondu. 

Varianta A: Zřízení mechanismu financování řešení krizí v podobě fondu  
Varianta B: Zřízení mechanismu financování řešení krizí prostřednictvím 

povinných příspěvků neplynoucích do fondu  
 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

V této části jsou nejprve blíže popsány shodné znaky obou variant a způsob fungování 
mechanismu financování. Dále jsou identifikovány výhody a nevýhody obou variant, které 
jsou následně hodnoceny z hlediska vhodnosti implementace v ČR.  
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Pro obě varianty platí tato společná pravidla: 
- příspěvky musí být placené ex-ante minimálně v roční frekvenci; 
- celkovou výši příspěvků může členský stát ovlivnit, nicméně je stanoven základní 

vzorec pro výpočet (více viz příslušná kapitola o stanovení výše příspěvku) a výše 
příspěvku musí být upravena v poměru k rizikovému profilu instituce podle kritérií 
přijatých dle delegovaného aktu Komise k čl. 103 odst. 7; 

- celková částka vybraná prostřednictvím příspěvků musí dle čl. 102 odst. 1 činit 
minimálně 1 % hodnoty krytých vkladů; této výše je nutno dosáhnout nejpozději 
do 31. 12. 2024; 

- vedle pravidelných příspěvků existují totožné možnosti dodatečného získání zdrojů 
v situacích, kdy dostupné prostředky v podobě zůstatku mechanismu financování 
k řešení krizí, anebo sumy dříve vybraných povinných příspěvků nebudou 
postačovat k pokrytí ztrát, nákladů nebo jiných výdajů vzniklých v souvislosti 
s užitím mechanismů financování. Jedná se o zavedení mimořádných ex-post 
příspěvků (dle čl. 104), alternativní zdroje (dle čl. 105) či půjčky od mechanismů 
financování k řešení krizí z jiných členských států. 

Z výše uvedeného plyne, že volba varianty v rámci této diskrece nemá apriori vliv na 
nastavení výše či frekvence odvodu příspěvků, ani na možnost získání dodatečných 
finančních zdrojů. Vymezené varianty se však liší stanovením, zda boudou ex-ante příspěvky 
spravovány ve fondu (varianta A), anebo se stanou příjmem státního či jiného veřejného 
rozpočtu (varianta B). Dopady volby konkrétní varianty se proto týkají zejména fáze 
nakládání s vybranými příspěvky do okamžiku použití na financování opatření k řešení krize, 
výše prostředků dostupných pro financování opatření k řešení krize a rychlosti, resp. nákladů 
jejich uvolnění. 

Varianta A: Zřízení mechanismu financování k řešení krizí v podobě fondu  

Tato varianta předpokládá založení fondu pro řešení krizí, do kterého by instituce, 
které působí na území daného členského státu, platily ex-ante příspěvky. Vybrané prostředky 
by byly tímto fondem spravovány (BRRD však tuto správu nijak neupravuje) a v případě 
potřeby by byly uvolněny na financování opatření k řešení krize. Jedná se tedy o obdobu 
depozitních či investičních garančních schémat, v ČR tedy FPV či GFOCP. 

Varianta B:  Zřízení mechanismu financování k řešení krizí prostřednictvím povinných 
příspěvků neplynoucích do fondu 

Mechanismus financování k řešení krizí prostřednictvím povinných příspěvků 
vybíraných od institucí ex-ante bez zřízení fondu předpokládá, že příspěvky placené 
institucemi se stávají příjmem státního či jiného veřejného rozpočtu. BRRD neurčuje, jak má 
být dále s těmito prostředky nakládáno. Mohou tedy být teoreticky využity na krytí výdajů 
státního či jiného veřejného rozpočtu, anebo drženy na zvláštním účtu bez možnosti využití na 
jiný účel. Vzhledem k tomu, že druhá zmiňovaná možnost se blíží variantě A, kdy by 
správcem fondu byl stát a fond se nezhodnocoval, je varianta B dále uvažována v podobě 
výběru příspěvků jako obecného příjmu státního rozpočtu s nutností případně realizovat 
neočekávaný výdaj. BRRD zde stanoví, že v případě potřeby financování určitého opatření 
k řešení krize z mechanismu financování musí být orgánu příslušnému k řešení krize dána 
k dispozici potřebná částka až do výše sumy dříve vybraných povinných příspěvků. Protože 
příjmy z povinných příspěvků mohly být průběžně spotřebovány na krytí výdajů státního či 
jiného veřejného rozpočtu, bude se v tuto chvíli jednat o výdaj ze státního či jiného veřejného 
rozpočtu. Jeho výše nebude předem známa, nicméně strop objemu poskytnutých prostředků 
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bude odpovídat sumě dříve vybraných povinných příspěvků. Vzhledem k tomu, že BRRD 
striktně vyžaduje bezodkladné uvolnění příslušné sumy prostředků, bude zřejmě nutné 
v případě preference varianty B definovat podvariantu, která by představovala držbu 
vybraných příspěvků v oddělené kapitole státního rozpočtu. 

Možnost této diskrece (nezřizovat fond pro řešení krizí) byla požadována některými 
členskými státy, které již v době projednávání BRRD měly ve svých jurisdikcích zakotveno 
ex-post financování záchrany finančních institucí prostřednictvím povinného příspěvku 
(poplatku) uvaleného na instituce tamního bankovního sektoru. Tyto příspěvky následně 
plynuly do státního rozpočtu, neboť jeho prostředky byly předtím použity v období finanční 
krize k rekapitalizaci či k realizaci plnění z poskytnutých záruk za závazky finančních 
institucí, které se ocitly v problémech. Ex-post financování prostřednictvím bankovní daně 
zvolily např. Velká Británie, Francie či Rakousko. Členským státům je tak v rámci 
implementace BRRD nabídnuta možnost uvést za daných podmínek tento již fungující systém 
financování do souladu s požadavky BRRD, zejména změnit účel poplatku z ex-post 
financování již provedených záchranných akcí na preventivní ex-ante příspěvek určený na 
financování budoucích opatření k řešení krize. Využití této diskrece nabízí ještě jednu výhodu 
– umožňuje členským státům, aby si v minulosti vybrané povinné příspěvky od institucí na 
pokrytí nákladů spojených s materializací systémového rizika, úpadkem a řešením krizí 
institucí započítaly do plnění požadavku dosažení minimální cílové úrovně (1 % z hodnoty 
všech krytých vkladů). Takto zpětně lze započítat vybrané příspěvky za období od 17. 6. 2010 
do 2. 7. 2014 (datum publikace BRRD v Úředním věstníku Evropské unie). V ČR však takové 
příspěvky v minulosti vybírány nebyly (protože stát nemusel v průběhu poslední finanční 
krize žádnou instituci zachraňovat pomocí prostředků ze státního rozpočtu), proto nelze této 
možnosti využít. 

Porovnání jednotlivých variant 

Varianta A: Zřízení mechanismu financování k řešení krizí v podobě fondu 

(+++) Transparentní vymezení prostředků určených na financování opatření k řešení 
krize – může působit jako stabilizační prvek, bude-li ve fondu dostatek 
prostředků. 

(+++) Nižší jednorázové výdaje ze státního rozpočtu v případě financování opatření 
k řešení krize – případná participace veřejných financí by se omezila pouze na 
část nákladů opatření k řešení krize převyšující zůstatek fondu pro řešení krizí 
a jiné použité alternativní zdroje fondu. 

(++) Možnost zhodnocení vybraných příspěvků díky investování prostředků ve 
fondu, což zvýší zůstatek ve fondu – za prvních 10 let (v případě nečerpání 
fondu a držby prostředků v konzervativním portfoliu s durací 2 – 3 roky) při 
průměrném ročním zhodnocení fondu o 2 % p. a. by šlo o částku zhruba 2 až 
3 mld. Kč. Výnosnost okolo 2 % je však dosažitelná až v delším horizontu, 
naopak v prvním roce existence fondu pro řešení krizí lze očekávat výnos 
pouze na úrovni jednotek bazických bodů z důvodu realizace pouze 
krátkodobých investic do vysoce likvidních aktiv za současných tržních 
podmínek. 

(+) Podobnost s fungováním FPV (kladné zkušenosti s jeho dosavadním 
fungováním a navyklost domácích subjektů na fondový princip shromažďování 
prostředků). 
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(0) Časové zpoždění získání potřebných prostředků vybraných na základě ex-ante 
příspěvků – závisí na likviditě aktiv fondu v porovnání s rychlostí poskytnutí 
příslušné částky ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Výhoda v případě 
varianty A by nastala zejména v případě možnosti okamžitého čerpání úvěru 
(kolateralizovaného aktivy z portfolia fondu), tedy bez nutnosti aktiva 
zlikvidnit. Výhoda v případě varianty B by nastala v situaci, kdy by státní 
rozpočet disponoval částkou, kterou by bylo možné uvolnit obratem bez 
nutnosti absolvování schvalovacího procesu či změny schválené výše deficitu 
státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že obě popsané situace nejsou v současné 
době možné, ale jejich realizovatelnost by bylo možné zajistit příslušnou 
změnou právní úpravy, je vzájemný dopad vyhodnocen jako nulový. 

(-) Nutnost vytvořit nový fond a tento také spravovat, což představuje 
administrativní náklady na správu fondu a dohled nad plněním povinnosti platit 
příspěvky (řádový odhad 4 – 15 mil. Kč ročně11) – částečné snížení provozních 
nákladů a tedy zmírnění této nevýhody by představovalo začlenění správy 
fondu pro řešení krizí pod FPV (řešeno v následující diskreci). Tato nevýhoda 
je dále v delším horizontu eliminována (resp. značně převýšena) výhodou 
v podobě potenciálního zhodnocení prostředků ve fondu, které může sloužit 
k úhradě provozních nákladů fondu (v prvních letech existence fondu pro 
řešení krizí lze očekávat spíše ztráty z důvodu realizace vyšších počátečních 
nákladů a minimálních výnosů na úrovni jednotek bazických bodů).  

(-)  Investiční riziko prostředků ve fondu – finanční prostředky ve fondu podléhají 
kreditnímu riziku (riziko protistrany – např. nesplacení nominální hodnoty 
držených dluhopisů nebo ztráta prostředků uložených na účtu banky, kde 
budou aplikována opatření k řešení krize, neboť lze očekávat, že by fond držel 
část prostředků spíše u velkých, tedy systémově významných bank;) a tržnímu 
riziku (např. riziko poklesu tržní hodnoty státních dluhopisů z důvodů růstu 
úrokových sazeb nebo růstu kreditní marže státního dluhu). Kreditní riziko 
u držených cenných papírů lze eliminovat vhodnou strukturou portfolia – 
nákupem dluhopisů prvotřídních emitentů (stát, ČNB). U prostředků držených 
v podobě vkladů lze kreditní riziko ošetřit např. prostřednictvím reverzní repo 
operace (úložky oproti zástavě nízkorizikových cenných papírů – např. státních 
dluhopisů) nebo možností či povinností držet prostředky fondu na účtu u ČNB. 
Tržní riziko narůstá s prodlužující se durací portfolia (úrokové riziko) a delší 
průměrnou splatností portfolia (kreditní riziko). Tržní riziko lze tedy řídit 
prostřednictvím nastavení limitů na duraci a průměrnou dobu do splatnosti 
portfolia, které mohou být velmi konzervativní (nicméně i takto nastavené 
portfolio negarantuje 100% návratnost). Eliminovat výše uvedené tržní riziko 
lze v zásadě pouze investicemi do fixně úročených instrumentů se splatností do 

                                                           
11 Náklady provozu (spotřebované nákupy + služby + osobní náklady) za rok 2013 činily u FPV 22,5 mil. Kč 

a za rok 2012 u GFOCP 13,2 mil. Kč. Zde je však třeba zdůraznit, že FPV i GFOCP zajišťují výrazně širší 
agendu činností než jen správu fondu. Poplatky a náklady placené správcům portfolií GFOCP za rok 2012 
činily 2,1 mil. Kč (nicméně GFOCP drží portfolio s nižším stupněm likvidity oproti požadavku BRRD), FPV 
náklady na obhospodařování portfolií samostatně neuvádí (jsou součástí nákladů na pořízení cenných papírů). 
Relevantní proto jsou zejména administrativní náklady v podobě zajištění základní činnosti nově vzniklého 
fondu – personální náklady, administrace příspěvků, bankovní a telekomunikační poplatky, vedení účetnictví, 
audit účetní závěrky a právní služby, dále náklady spojené s výběrovým řízením na obhospodařování 
prostředků fondu a veškeré náklady spojené s držbou a obchodováním s cennými papíry (např. poplatky 
centrálnímu depozitáři, poplatky za vypořádání obchodů). 
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1 roku (repo operace, pokladniční poukázky). Vzhledem k tomu, že BRRD 
nestanovuje dostatečné období pro zlikvidnění dluhových instrumentů 
v portfoliu fondu (naopak ukládá bezodkladné uvolnění prostředků), je třeba 
zajistit dostatečnou likviditu jiným způsobem, např. prostřednictvím repo 
operací uzavřených s ČNB. 

Varianta B: Zřízení mechanismu financování k řešení krizí prostřednictvím povinných 
příspěvků neplynoucích do fondu 

(+) Eliminace investičního rizika (nedochází ke kumulaci prostředků ve fondu 
a jejich investování na finančním trhu). 

 (+) Zvýšení příjmů státního či jiného veřejného rozpočtu (v letech, kdy není 
potřeba čerpat prostředky z mechanismu financování k řešení krizí). 

 (---) Netransparentní tvorba rezervy pro případ financování opatření k řešení krize – 
vybrané příspěvky budou průběžně používány na jiné účely a nebudou drženy 
ve zvláštním fondu. 

(---) Riziko nedostatku prostředků na financování opatření k řešení krize – riziko 
politického rozhodnutí neposkytnout (celou) požadovanou částku či toto 
poskytnutí oddálit. 

(---) Prohloubení deficitu státního či jiného veřejného rozpočtu při neočekávané 
povinnosti zajistit prostředky na financování opatření k řešení krize. 
Prohloubení deficitu rozpočtu může zejména v krizovém období velmi silně 
snížit důvěru zahraničních investorů a vést tak mj. k dražšímu financování 
státního dluhu. Např. po 10 letech by výplata prostředků ze státního rozpočtu 
mohla dosáhnout až 25,36 mld. Kč (platí pro cílovou úroveň fondu na úrovni 
1 % krytých vkladů; v případě cílově úrovně 1,5 % krytých vkladů jde o částku 
cca 38,04 mld. Kč). 

(--) Ztráta potenciálního (úrokového či jiného) zhodnocení vybraných příspěvků.  

 

3) SHRNUTÍ A VÝSLEDEK KONZULTACE 

Česká národní banka 

ČNB podporuje fondový mechanismus financování k řešení krizí. 

Fond pojištění vkladů 

FPV podporuje mechanismus financování k řešení krizí v podobě fondu. 

Česká bankovní asociace 

ČBA vyžaduje fondový mechanismus s možností využití aparátu FPV z důvodu 
omezení nákladů a využití zkušeností. Na základě zkušeností s DGS navrhuje zřídit separátní 
fond pro banky, oddělený od fondu pro ostatní dotčené instituce např. pro družstevní záložny. 

Asociace pro kapitálový trh České republiky 

Bez vyjádření. 
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Asociace družstevních záložen 

Za procesně jednodušší se dle ADZ jeví využití nefondového mechanismu. 
 

4) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Z porovnání a zhodnocení variant vyplývá, že způsob zřízení mechanismu financování 
k řešení krizí dle varianty A se jeví jako vhodnější. Hlavními argumenty jsou transparentní 
způsob financování, potenciálně vyšší objem disponibilních prostředků díky jejich 
průběžnému zhodnocování, eliminace možné politické ingerence ve fázi poskytnutí 
prostředků na financování opatření k řešení krize a neexistence rizika neočekávaného 
jednorázového výdaje ze státního či jiného rozpočtu z důvodu povinnosti bezodkladně uvolnit 
prostředky v řádu desítek mld. Kč. Navíc jeden z hlavních důvodů pro volbu varianty B 
jinými členskými státy – možnost využití již existujících povinných příspěvků (např. 
bankovní daně) a jejich zpětné započítání do plnění požadavku dosažení minimální úrovně 
fondu – není pro ČR relevantní. 

K implementaci se navrhuje varianta A: Zřízení mechanismu financování k řešení krizí 
v podobě fondu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK4Q1U)



MF odd. 2701 - Analýzy finančního trhu Zákon č. ../… Sb. (ZOPRK) ZZ RIA 

-43- 
 

ČLÁNEK 100 ODST. 2 – URČENÍ SPRÁVCE MECHANISMU 
FINANCOVÁNÍ K ŘEŠENÍ KRIZÍ 

 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY S VYMEZENÍM VARIANT 

BRRD neurčuje, komu přísluší správa finančních prostředků mechanismu 
financování k řešení krizí. Správy prostředků se týká pouze znění čl. 100 odst. 2, 
v kterém je členskému státu umožněno při zřízení mechanismu financování k řešení 
krizí použít stejnou správní strukturu i pro účely svého depozitního garančního 
schématu.  

Nicméně v souvislosti s touto diskrecí je nutné obecně řešit, které existující či nově 
vytvořené právnické osobě bude svěřen výkon správy majetku fondu pro řešení krizí. V rámci 
daných diskrecí byla identifikována čtyři variantní řešení:  

Varianta A: Určit správcem fondu pro řešení krizí orgán příslušný k řešení krize 
(v případě ČR ČNB) 

Varianta B: Určit správcem fondu pro řešení krizí Fond pojištění vkladů 
Varianta C: Určit správcem fondu pro řešení krizí nově zřízenou entitu  
Varianta D: Zřídit fond pro řešení krizí jako samostatnou právnickou osobu, 

přičemž správu prostředků by zajišťoval Fond pojištění vkladů 
Využití diskrece v čl. 100 odst. 2 představují varianty B a D.  
 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A: ČNB 

Čl. 100 odst. 5 ukládá členskému státu zřídit mechanismus financování k řešení krizí 
prostřednictvím fondu, jehož použití pro účely čl. 101 je iniciováno národním orgánem 
příslušným k řešení krize. Jelikož na základě diskrece v čl. 3 odst. 1 byla jako orgán příslušný 
k řešení krize, který bude oprávněn uplatňovat nástroje v rámci řešení krize a vykonávat 
pravomoci spojené s řešením krize, vybrána ČNB, je i pravomoc rozhodnutí o použití 
prostředků fondu svěřena ČNB. Aktivace použití prostředků z fondu pro řešení krizí závisí na 
posouzení orgánu příslušného k řešení krize ohledně možnosti a míry uplatnění jednotlivých 
nástrojů k řešení krize, jejichž efektivní aplikaci v průběhu řešení krize mají tyto prostředky 
zajistit. V této souvislosti může být tedy vhodné určit ČNB i jako entitu zajišťující 
obhospodařování a administraci nově vzniklého fondu určeného na financování opatření 
k řešení krize dle čl. 101. 

Varianta B: FPV 

Fond pojištění vkladů (FPV) je depozitním garančním schématem na českém trhu. 
V řadě ohledů je blízký fondovému mechanismu financování k řešení krizí dle BRRD. Do 
FPV ze zákona povinně přispívají všechny banky, stavební spořitelny a družstevní záložny se 
sídlem v ČR a FPV zajišťuje obhospodařování a administraci takto shromážděných 
prostředků. Tytéž instituce (navíc i s obchodníky s cennými papíry) jsou dle BRRD povinny 
přispívat i do mechanismu financování k řešení krizí. Využití správní struktury FPV navíc 
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BRRD nepřímo umožňuje v čl. 100 odst. 2.12 FPV je také na základě čl. 109 odst. 1 do 
procesu řešení krize zapojen v případě, že by v souvislosti s aplikováním nástrojů k řešení 
krize měly být odepsány kryté vklady. FPV by měl být také dle čl. 88 odst. 2 členem kolegia 
příslušného k řešení krize tvořeného na úrovni skupiny, pokud součástí této skupiny je dceřiná 
společnost se sídlem v ČR nebo pobočka, která je považována v ČR za významnou. 

Vzhledem k diskreci v čl. 100 odst. 3, zapojení FPV do procesu řešení krize dle čl. 109 
odst. 1 a jeho zkušenostem s prováděním výběru, správy a vymáhání prostředků 
shromažďovaných za účelem výplaty náhrady vkladů (tedy potenciálním synergickým 
efektům) je relevantní uvažovat o FPV jako o entitě zajišťující obhospodařování 
a administraci nově zřízeného fondu pro řešení krizí. Role FPV by však spočívala pouze ve 
správě fondu, který by byl účetně, resp. evidenčně oddělen od správy fondu systému pojištění 
vkladů. BRRD totiž spojení obou fondů do jediného neumožňuje. Oba fondy jsou však v této 
variantě spravovány jednou právnickou osobou, kterou je FPV. 

Analogií této varianty je svěření správy fondu pro řešení krizí jinému existujícímu 
fondovému mechanismu - GFOCP. V takovém případě však neplatí argument zapojení do 
procesu řešení krize dle čl. 109 (týká se jen depozitního garančního schématu), zkušenost se 
správou prostředků v řádu desítek mld. Kč (GFOCP spravuje prostředky v řádu stovek 
milionů Kč) a nepřímo formulovaná zmínka takové možnosti v textu BRRD (čl. 100 odst. 2). 
Naopak by zde figuroval protiargument řady běžících soudních sporů, které činnost GFOCP 
v současné době zatěžují, a stávající finanční situace GFOCP (závazek vůči státnímu rozpočtu 
v objemu cca 1,1 mld. Kč). Oproti FPV tedy GFOCP jako správce fondu pro řešení krizí 
představuje řadu nevýhod, proto není zvažován v samostatné variantě. 

Varianta C: Nově zřízená entita 

Tato varianta předpokládá vytvoření fondu pro řešení krizí jako samostatné právnické 
osoby, která by zajišťovala všechny potřebné činnosti, tedy zejména výběr, správu 
a vymáhání příspěvků, zajištění dodatečných zdrojů financování apod. Synergie s existujícím 
fondovým mechanismem - FPV - by využito nebylo. 

Varianta D: Fond jako nově zřízená entita, přičemž správu prostředků zajišťuje FPV 

Oproti variantě B, resp. shodně s variantou C předpokládá tato varianta zřízení 
fondového mechanismu financování k řešení krizí jako nové (samostatné) právnické osoby. 
Oproti variantě C však přináší možnost synergických efektů, neboť výběr, správa a vymáhání 
příspěvků shromažďovaných za účely definovanými v čl. 101 by byly zajišťovány FPV, který 
se těmito činnostmi zabývá při vybírání příspěvků sloužících na výplaty náhrad vkladů. Šlo 
by tedy o outsourcing uvedených činností s tím, že odpovědnost za provedení výplaty 
prostředků z pohledu BRRD a činnosti spojené se získáním dodatečných zdrojů financování 
(úvěr, prostředky ze státního rozpočtu, půjčky od jiných mechanismů financování k řešení 
krizí apod.) by spadaly pod nově zřízenou právnickou osobu a nespadaly do odpovědnosti 
FPV. Jde tedy o kombinaci variant B a C. 

                                                           
12 BRRD z důvodu nutné implementace směrnice DGSD k pozdějšímu datu (k 3. červenci 2015), než je tomu 

v případě BRRD, předpokládá opačný směr využití struktur, tj. že členské státy mohou stejnou správní 
strukturu, jakou mají jejich mechanismy financování k řešení krizí, použít i pro účely svého systému pojištění 
vkladů. Vzhledem k situaci v ČR se však jeví jako logické použití již existující správní struktury FPV pro 
nově vznikající fond pro řešení krizí. 
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Porovnání jednotlivých variant 

Výše nákladů 
Výběr a zajištění správy příspěvků placených institucemi za účelem případného 

financování opatření k řešení krize lze považovat v zásadě za identickou činnost s výběrem 
a správou příspěvků do FPV. Synergetický efekt vznikající na základě podobnosti současného 
výkonu činností uvažovaných entit s činnostmi mechanismu financování k řešení krizí je 
jednoznačně největší u varianty B. Varianta B se jeví také jako nejméně nákladná z hlediska 
zřízení či transformace entity tak, aby byla způsobilá vykonávat pravomoci příslušející dle 
BRRD mechanismu financování k řešení krizí. Náklady transformace spočívají u variant A 
a B především v zajištění administrativních opatření a personálních kapacit (u varianty B 
zřejmě ve výrazně menší míře). U varianty B lze očekávat administrativní náklady na úrovni 
cca 4 – 6 mil. Kč ročně (zejména navýšení počtu stávajících zaměstnanců FPV, dodatečné 
náklady na provoz kanceláře, právní služby, vedení účetnictví, audit, zadávání veřejných 
zakázek na správu prostředků, náklady spojené s držbou a obchodováním cenných papírů 
tvořících portfolio fondu). U varianty A lze najít v menší míře synergii mezi činnostmi 
mechanismu financování a činnostmi ČNB souvisejícími se správou devizových rezerv. Stále 
by však bylo nutné vytvořit administrativní zázemí a zajistit personální vybavení. U variant C 
a D je třeba uvažovat také náklady vytvoření a správu zcela nové instituce, vč. personálních 
nákladů ve větší míře než u variant A či B, a nově i nákladů na vedení účetnictví, audit a další 
administrativní činnosti. Ve variantě D nebude moci být využita synergie z hlediska nákladů 
např. v oblasti právních služeb, IT služeb, nájmu nebytových prostor a s tím souvisejících 
služeb, atd., jako v případě sloučení fondu pro řešení krizí a FPV (tedy varianty B). 
Administrativní náklady varianty D lze očekávat na vyšší úrovni než u Varianty B, a to 
v rozmezí 5 – 10 mil. Kč. Varianta C by pak zřejmě byla nejvíce nákladná (cca 10 – 15 mil. 
Kč), neboť by nebylo možné využít žádné synergie.  

Zajištění prostředků na úhradu nákladů 
V případě zřízení fondu pro řešení krizí je možné dle čl. 103 odst. 5 použít částku 

vybraných ex-ante příspěvků pouze na účely specifikované v čl. 101, který však nezmiňuje 
možnost krytí nákladů fondu, přestože směrnice otázku nákladů spojených se správou 
prostředků mechanismu financování nijak neupravuje. Náklady správy fondu v rámci všech 
uvažovaných variant by tedy musely být financovány z jiného zdroje. Zde se nabízí dvě 
možnosti, které však není možné považovat za vzájemně neslučitelné (lze si představit 
i kombinaci obou přístupů).  
1. Financování správy z výnosů portfolia 

Tato varianta předpokládá pokrytí nákladů správy ze zhodnocení prostředků ve fondu, 
které by mělo být v dlouhodobém horizontu dostatečné – administrativní náklady jsou 
uvažovány v objemu 4 – 15 mil. Kč ročně dle typu zvolené varianty, zhodnocení portfolia 
fondu může již během prvních 10 let dosahovat násobku za tuto dobu vynaložených 
nákladů13. Během prvních let existence fondu však není možné zvažovat financování 
z výnosů ani u jedné z variant a je nutné hledat alespoň dočasně jiný způsob řešení 
financování. U této možnosti navíc hrozí riziko, že očekávané zhodnocení prostředků fondu 
nebude realizováno (např. z důvodu negativního vývoje na trhu). Nutné by bylo rovněž zajistit 
účetní oddělení výnosů prostředků fondu od sumy vybraných řádných příspěvků, které 

                                                           
13 Při průměrném ročním zhodnocení fondu o 2 % p. a. v případě držby portfolia s durací 2 – 3 roky a nečerpání 

fondu by se po 10 letech jednalo o částku zhruba 2 až 3 mld. Kč. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK4Q1U)



MF odd. 2701 - Analýzy finančního trhu Zákon č. ../… Sb. (ZOPRK) ZZ RIA 

-46- 
 

spočívá v již uvedeném omezení využití řádně vybraných prostředků pouze pro taxativně 
uvedené účely v čl. 101 odst. 1, přičemž pro investiční výnosy takové omezení neplatí.  
2. Financování správy z externích zdrojů 

Náklady správy by v této variantě mohly být pokryty dodatečnými příspěvky 
uvalenými na instituce, které mají dle čl. 103 odst. 1 povinnost platit řádné příspěvky. Takový 
způsob financování by byl shodný s financováním Jednotného fondu pro řešení krizí (SRF), 
který kromě řádných a mimořádných příspěvků předpokládá výběr dodatečného příspěvku 
pro účely pokrytí administrativních nákladů Jednotného výboru pro řešení krizí (Single 
Resolution Board), který je správcem SRF. Instituce by tedy kromě řádného příspěvku do 
fondu pro řešení krizí platily ještě jednou ročně příspěvek (v poměrné výši k jejich objemu 
řádných příspěvků) na náklady správy prostředků fondu, který by každoročně stanovil částku 
nutnou pro krytí těchto nákladů na každý rok. V případě, že by náklady správy fondu pro 
řešení krizí byly financovány dodatečnými příspěvky, výnosy z investování prostředků fondu 
by zůstávaly ve fondu pro řešení krizí a k naplnění cílové výše by došlo dříve, případně by 
výše samotných řádných příspěvků mohla být nižší při stejném horizontu naplnění. 

Další možností je opatřit pro krytí nákladů fondu veřejné zdroje nebo využít případné 
volné prostředky alokované ve FPV. Vzhledem k obecnému zákazu tzv. měnového 
financování není možné zvažovat financování z prostředků ČNB u žádné z variant, tedy ani 
varianty A. V případě variant B a D lze vztáhnout povinnost krytí nákladů na FPV, tedy 
z prostředků, kterými disponuje jako DGS (viz níže). U varianty B by to znamenalo, že FPV 
jako právnická osoba kryje veškeré náklady spojené jak s výkonem činnosti DGS, tak správce 
fondu pro řešení krizí. U varianty B by pak bylo možné zvažovat možnost kompenzace tím, 
že by FPV náležely veškeré výnosy z portfolia fondu pro řešení krizí (FPV by pak měl také 
pokrýt investiční riziko fondu pro řešení krizí). U varianty D by krytí nákladů spočívalo 
v bezúplatném zajištění outsourcovaných činností. U variant B, C i D lze zvažovat i možnost 
financování dotací ze státního rozpočtu, a to buď jen v počátečním období, anebo průběžně.  

U varianty B by bylo dále třeba určit alokaci nákladů mezi oba účetně oddělené fondy. 
U externích služeb (právní, účetní, audit, apod.) lze zvažovat variantu oddělené fakturace pro 
FPV a fond pro řešení krizí, nicméně řada nákladů bude společná (vychází ze zamýšlené 
synergie činnosti obou fondů, což je hlavní argument pro volbu Varianty B) a otázka jejich 
správné alokace je tedy na místě. Nabízí se několik možností:  

1. Alokace nákladů dle výše spravovaných prostředků v jednotlivých fondech, která 
však není vhodná v počátečním období, kdy fond pro řešení krizí bude disponovat 
nízkým objemem příspěvků, ale bude generovat vysoké náklady. Naopak v delším 
období by byla disproporce opačná, neboť agenda FPV je jistě administrativně 
a tedy i nákladově náročnější (zejména výplaty náhrad vkladů, testování systému 
apod.) než agenda fondu pro řešení krizí (jednorázové uvolnění prostředků orgánu 
příslušnému k řešení krize). 

2. Poměrné rozdělení nákladů, tedy alokace pevně daného procenta veškerých 
nákladů každému z fondů. Problémem by zřejmě bylo správné určení alokačního 
procenta a dále také vyřešení situace, kdy jeden z fondů začne generovat 
neočekávané náklady (např. na zajištění dodatečných zdrojů – emisí dluhopisů, 
přijetím úvěrů; na výplatu náhrad, na úhradu nákladů spojených s žalobami apod.). 
Tato možnost by tedy zřejmě vyžadovala možnost průběžného přizpůsobování 
alokace nákladů dle okolností. 

3. Alokace veškerých nákladů obou fondů na FPV, tedy řešení jak pro počáteční 
období, tak i další roky. V počáteční fázi by FPV pokryl náklady z existujících 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK4Q1U)



MF odd. 2701 - Analýzy finančního trhu Zákon č. ../… Sb. (ZOPRK) ZZ RIA 

-47- 
 

rezerv (FPV disponoval ke konci roku 2013 nerozděleným ziskem 
cca 2,6 mld. Kč), v delším horizontu by si pak FPV mohl ponechat výnosy fondu 
pro řešení krizí. Nevýhodou této možnosti je sice ztráta výnosů z pohledu fondu 
pro řešení krizí, nicméně tato je kompenzována zvýšením výnosů FPV jako DGS, 
ze kterých by nadále benefitovaly všechny úvěrové instituce.  

Dopad na bonitu fondu v případě získávání prostředků z alternativních zdrojů 
Uvažovaná variantní řešení mohou mít různé dopady v případě zahájení opatření 

k řešení krize a potenciální potřeby fondového mechanismu financování půjčit si na trhu 
potřebné prostředky, pokud vybrané příspěvky dle čl. 103 nebudou dostatečné k pokrytí jeho 
výdajů při financování opatření k řešení krize a ex-post příspěvky nebudou okamžitě dostupné 
v dostatečné výši. U varianty B může být problematické získání dodatečných prostředků na 
trhu na financování opatření k řešení krize dle čl. 101, pokud by předtím došlo k vysokému 
zadlužení FPV např. v důsledku předchozího provedení výplat náhrad vkladů. Zadlužení FPV 
jako právnické osoby spravující i fond pro řešení krizí by pak mohlo zvýšit náklady na 
zajištění dodatečných prostředků úvěrem. Totéž platí i opačně – pokud by se FPV jako 
právnická osoba zadlužil z důvodu nutnosti financovat opatření k řešení krize nad rámec 
zůstatku fondu, pak by mohlo být znesnadněno získání dalších úvěrů na výplaty náhrad 
vkladů v budoucnu.  

Nevýhoda výše popsaného scénáře (k jehož realizaci vůbec nemusí dojít) je 
eliminována v okamžiku, kdy jsou oba fondy odděleny, což oproti variantě B (pouze účetní 
oddělení prostředků) zřetelněji zajišťuje varianta D (dvě samostatné právnické osoby). 
Zadlužení FPV jako samostatné právnické osoby by se neprojevilo na bonitě fondu pro řešení 
krizí, neboť by byl jinou právnickou osobou (pouze by outsourcoval vybrané činnosti u FPV). 
Na druhou stranu nelze vyloučit, že trh bude vnímat oba fondy jako jeden i v případě, že se 
bude jednat o dvě samostatné právnické osoby. Zmíněná relativní výhoda varianty D týkající 
se úvěruschopnosti fondu pro řešení krizí by pak byla značně potlačena. 

To, aby trh vnímal fond pro řešení krizí a FPV jako oddělené subjekty, by bezpečněji 
zajišťovaly varianty A a C. Nicméně, ani v takovém případě není samozřejmé, že by FPV 
nebo fond pro řešení krizí v případě vyčerpání svých prostředků mohly být bez problémů 
financovány trhem, neboť z průzkumu organizovanému FPV ohledně možného financování 
FPV na trhu jednoznačně vyplynulo, že možnost financování na trhu, ať již pro případy 
výplaty náhrad vkladů či pro případy řešení krize, je limitována. I kdyby tedy byl fond pro 
řešení krizí samostatnou právnickou osobou (varianty C a D) nebo by nebyl nijak propojen 
s FPV (varianta A), nemohl by reálně dosáhnout financování na trhu v případě, kdy by trh již 
financoval ve větším rozsahu náhrady vkladů, a obráceně. Z pohledu reálného financování na 
trhu je tedy nerozhodné, zda by se v případě FPV a fondu pro řešení krizí formálně jednalo 
o dvě entity (varianty A, C a D) nebo o entitu jednu (varianta B). Kromě toho značný problém 
představuje rychlost získání dodatečných zdrojů na finančním trhu, kdy pouze v případě, že 
bude mít fond uzavřeny závazné dohody o výpůjčce takových zdrojů (a hradit závazkové 
provize z jejich rezervace) bude mít o omezené míře (cca do výše 10 mld. Kč) garantováno 
získání prostředků v řádu několika dní. Dodatečné finanční prostředky nad tento rámec je 
možné získat v řádu týdnů příp. měsíců. Z tohoto pohledu by bylo vhodné řešit i způsoby 
poskytnutí překlenovacího financování (např. repolinka), zejména pak s ohledem na nutnost 
poskytnout prostředky orgánu příslušnému k řešení krize v co nejkratší době z důvodů 
efektivity provedení opatření k řešení krize.  
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Dopad na právní situaci jednotlivých fondů 
Zásadní rozdíl mezi variantami B a C/D – odlišná právnická osoba – může být klíčový 

také v situaci, kdy jeden z fondů vstoupí do právního sporu. U variant C a D nemohou být 
ohroženy prostředky druhého fondu, resp. nebude nutné přijímat zvláštní právní úpravu, která 
by zajistila nedotknutelnost prostředků z té části fondu, ke které se daný právní spor neváže. 
Naopak u varianty B bude přijetí zvláštní právní úpravy nezbytné, stejně jako bude třeba 
uvážit změnu názvu dosavadního Fondu pojištění vkladů tak, aby právnická osoba, 
vykonávající správu fondu pro řešení krizí a fondu pojištění vkladů, nebyla, ani v očích 
veřejnosti, ztotožňována pouze s jedním nebo druhým typem fondu. Jednotlivé fondy 
i hospodaření této právnické osoby budou muset být od sebe účetně i právně odděleny tak, 
aby například výkon soudního rozhodnutí vůči správci obou typů fondů neumožňoval blokaci 
majetku v některém z nich. S ohledem na charakter činnosti FPV a fondu pro řešení krizí je 
sice riziko potenciálních pasivních soudních sporů většího rozsahu poměrně malé (FPV 
zpravidla vystupuje jako věřitel, ať již z titulu vymáhání příspěvků nebo z titulu výplaty 
náhrad vkladů, a u fondu pro řešení krizí by to bylo zřejmě obdobné), což snižuje míru 
negativního dopadu u varianty B, nicméně nelze riskovat situaci, kdy například v důsledku 
sporu o pohledávku z provozní činnosti právnické osoby vykonávající správu obou fondů by 
byla omezena možnost okamžitého využití některého z těchto fondů. Rovněž bude v případě 
realizace varianty B nutno transparentně vymezit přípustné toky prostředků mezi jednotlivými 
fondy a právnickou osobu je obhospodařující. 

 Outsourcing  
Jako problematické se u varianty D jeví právní pojetí využití outsourcingu některých 

činností fondu pro řešení krizí u FPV. Bylo by třeba vyjasnit, v jakém režimu by outsourcing 
probíhal (soukromoprávní vztah, anebo outsourcing ze zákona). Outsourcing výkonu 
zákonem svěřené činnosti veřejnosprávní instituce (kterou by fond pro řešení krizí ze své 
podstaty byl) jinou veřejnoprávní institucí by přitom byla v českém právním prostředí značně 
nestandardní. Dále by musela být vyřešena otázka odpovědnosti managementu, 
resp. statutárního orgánu FPV a fondu pro řešení krizí (povinnost řádného hospodáře, 
odpovědnost za bezpečnost investice prostředků fondu, dosažení zhodnocení, zajištění 
požadované likvidity apod.) a vymezení rozhodovacích kompetencí statutárních orgánů obou 
právnických osob. Nutné by bylo rovněž nastavit odpovídající výši ceny za poskytované 
služby, jejíž úhrada fondem pro řešení krizí z výnosů z jeho prostředků by alespoň 
v počátcích byla opět značně problematická. 

Dopad na rychlost provedení opatření k řešení krize 
Při správě prostředků ve variantě A lze částečně předpokládat rychlejší provedení 

opatření k řešení krize. ČNB nemusí jiné entitě předem oznamovat zvýšené riziko čerpání 
prostředků mechanismu financování k řešení krizí a může operativněji dle jí předpokládané 
pravděpodobnosti nastání řešení krize řídit likviditu prostředků fondu.  

Potřeba nešíření informace o připravovaných opatření k řešení krize 
Situace, kdy orgán příslušný k řešení krize žádá fond pro řešení krizí o použití 

prostředků, může být problematická v případě varianty B vzhledem k roli zástupců 
bankovního sektoru ve správní radě FPV. Bankovní instituce by se tak prostřednictvím jimi 
nominovaných členů správní rady mohly dozvědět v předstihu o záměru provedení opatření 
k řešení krize, vč. jejich rozsahu, a uzpůsobit tomu své chování, které může následnou 
realizaci těchto opatření ovlivnit. Z tohoto důvodu by se mohla jevit vhodnější určitá forma 
oddělení od FPV, tedy varianta D (s odlišným složením správní rady, tedy bez zástupců 
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bank), nicméně k jistému šíření informace zástupcům bank by i tak mohlo dojít, a to z důvodu 
vazby na FPV z titulu outsourcingu správy prostředků fondu. Oproti variantě D je pak 
z tohoto pohledu méně rizikovou varianta C (za předpokladu, že v této nové entitě nefigurují 
zástupci bank), nicméně i u ní dochází k šíření informace mimo orgán příslušný k řešení krize. 

Jak je uvedeno výše, ve variantách B a D by riziko šíření informací o záměru 
provedení řešení krize zástupcům bank mohlo být sníženo omezením účasti zástupců 
přispívajících institucí ve správní radě FPV. Takovéto omezení doporučil též Mezinárodní 
měnový fond v rámci vyhodnocení krizového řízení během hloubkového posouzení 
finančního sektoru provedeného v roce 2011.14 Toto doporučení bylo dáno MMF v souvislosti 
s jeho návrhem rozšířit funkce FPV o možnost financování opatření řešících krizové situace 
úvěrových institucí. Omezení účasti zástupců bank ve správní radě FPV ve všech 
uvažovaných variantách by bylo navíc vhodné z toho důvodu, že FPV je podle čl. 88 odst. 2 
písm. g členem kolegia příslušného k řešení krize na úrovni skupiny, pokud součástí této 
skupiny je dceřiná společnost se sídlem v ČR nebo pobočka, která v ČR považována za 
významnou. V rámci kolegia by nebyl FPV informován pouze o provedení opatření k řešení 
krize, nýbrž by měl i přístup ke skupinovým plánům řešení krize a dalším dokumentům, 
jejichž kompletní obsah nemá být zástupcům bankovních institucí znám.  
Tabulka 6: Dopady jednotlivých variant určení správce fondu pro řešení krizí 

Dopady Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D 

Synergický efekt vznikající na základě 
využití dosavadních zkušeností, kapacit a 
procesů (ČNB, resp. FPV) 

+ ++ -- + 

Náklady -- - --- -- 

Dopad na bonitu fondu v případě 
získávání prostředků z alternativních 
zdrojů 

0 -/015 0 0 

Dopad na právní situaci jednotlivých 
fondů 0 - 0 0 

Outsourcing 0 0 0 -- 

Rychlost provedení opatření k řešení 
krize + - -  - 

Potřeba nešíření informace o 
připravovaných opatření k řešení krize  + --- / - 16 - -- / -17 

 

                                                           
14 IMF: Financial Sector Assessment Program Update Czech Republic – Crisis Management And Bank 

Resolution Framework Technical Note, July 6, 2012. Dostupné z <http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/ 
www.cnb.cz/en/about_cnb/international_relations/imf_wb/download/fsap_technical_note_on_crisis_manage
ment.pdf>. 

15 (-) znázorňuje popsaný dopad na bonitu, (0) znázorňuje eliminaci rizika tím, že trh bude oba fondy vnímat 
spíše jako jednu entitu, a současně omezenou úvěrovou kapacitu trhu vůči oběma fondům. 

16 (---) znázorňuje řešení bez změny složení správní rady FPV; (-) znázorňuje řešení s vypuštěním účasti 
zástupců bank ve správní radě FPV. 

17 (--) znázorňuje řešení bez změny složení správní rady FPV (oproti variantě B dojde k poskytnutí jen 
omezených informací v rámci outsourcingu); (-) znázorňuje řešení s vypuštěním účasti zástupců bank ve 
správní radě FPV. 
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3) VÝSLEDEK KONZULTACE 

Česká národní banka 

ČNB souhlasí s tím, aby fond pro řešení krizí byl spravován FPV. 

Fond pojištění vkladů 

Z identifikovaných variant se FPV kloní k variantě správy FPV (varianta B), naopak 
za problematickou považuje variantu samostatné PO s využitím outsourcingu některých 
činností u FPV (varianta D), protože by vznikl problém s odpovědností (který management, 
resp. statutární orgán za co odpovídá – za maximalizaci zhodnocení, bezpečnost investice, 
garanci likvidity), a navíc není jasné, v jakém režimu by tento outsourcing probíhal 
(soukromoprávní vztah, anebo ze zákona).  

Česká bankovní asociace 

Dle ČBA je z hlediska omezení počtu zainteresovaných subjektů, rychlosti 
rozhodování a potřebného utajení zlikvidňování aktiv vhodnější stanovit správcem fondu pro 
řešení krizí orgán příslušný k řešení krize. 

Asociace pro kapitálový trh České republiky 

AKAT se stejně jako ČBA domnívá, že z hlediska omezení počtu zainteresovaných 
subjektů, rychlosti rozhodování a potřebného utajení zlikvidňování aktiv vhodnější stanovit 
správcem fondu pro řešení krizí orgán příslušný k řešení krize. 

Asociace družstevních záložen 

Za procesně jednodušší se jeví dle ADZ využití nefondového mechanismu financování 
k řešení krizí. 

 
4) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Zásadním dopadem v rámci této diskrece je možnost využití synergického efektu 
propojením fondu pro řešení krizí s FPV, což hovoří ve prospěch variant B a D. Naproti tomu 
varianta C přináší nejvyšší náklady s nulovým synergickým efektem. Varianta A sice nabízí 
využití kapacit ČNB, nicméně synergický efekt je slabší.  

Vzhledem k možné problematické právní úpravě outsourcingu činností fondu pro 
řešení krizí na FPV se jako nejvhodnější kompromis jeví varianta B, ovšem s nutnými 
změnami v současné legislativní úpravě FPV či celkové struktuře garančního systému, které 
eliminují možné negativní dopady této varianty. Je třeba zajistit účetní oddělení prostředků 
v obou fondech a nedotknutelnost prostředků fondu pro řešení krizí v případě právního sporu 
FPV a naopak, vyřešit otázku pokrytí nákladů a případné alokace nákladů mezi fondy, změnit 
strukturu řízení FPV tak, aby nedocházelo k šíření informací o připravovaných opatření 
k řešení krize mezi finanční instituce a zajistit překlenovací financování a podporu likvidity 
investovaných prostředků fondu pro řešení krizí.  

K implementaci se navrhuje varianta B: Určit správcem fondu pro řešení krizí Fond 
pojištění vkladů s požadavkem přijetí dalších dílčích opatření, která eliminují 
potenciální rizika této varianty. 
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ČLÁNEK 102 ODST. 1 – NASTAVENÍ CÍLOVÉ ÚROVNĚ 
MECHANISMU FINANCOVÁNÍ K ŘEŠENÍ KRIZÍ 

 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY S VYMEZENÍM VARIANT 

Dle čl. 102 odst. 1 BRRD mají členské státy zajistit, aby do 31. prosince 2024 byly 
k dispozici prostředky k financování opatření k řešení krize, a to nejméně ve výši 1 % 
z částky krytých vkladů všech úvěrových institucí působících na území členského státu. 
Zároveň je členskému státu umožněno tuto cílovou hodnotu nastavit na vyšší úroveň.  

Cílová úroveň prostředků mechanismu financování k řešení krizí by měla být dosažena 
prostřednictvím standardních ex-ante příspěvků, a to do 31. prosince 2024. Dle čl. 102 odst. 2 
si členský stát může počáteční období prodloužit maximálně o čtyři roky v případě, že 
mechanismu financování vzniknou kumulované výdaje vyšší než 0,5 % krytých vkladů (tedy 
pokud v období do prvního dosažení cílové úrovně dojde k financování opatření k řešení krizí 
ve větším objemu, než odpovídá 0,5 % krytých vkladů, a to bez ohledu na zvolenou výši 
cílové úrovně fondu). To ve schématu č. 1 ilustrují scénáře 2 a 3, kdy se počáteční období 
nutné k naplnění cílové úrovně mechanismu financování z důvodu naplnění výše uvedených 
podmínek může prodloužit do konce roku 2028. V případě, že dojde k nižšímu čerpání než je 
0,5 % krytých vkladů (ve schématu č. 1 toto ilustruje scénář 1), je členský stát povinen naplnit 
mechanismus financování v původním termínu (do 31. prosince 2024), a to bez ohledu na 
financování opatření k řešení krize. Příspěvky institucí by tedy musely být výrazně 
jednorázově navýšeny. To platí i pro extrémní scénář, kdy by v roce 2024 došlo k financování 
z fondu pro řešení krizí v rozsahu 0,49 % krytých vkladů. Pak BRRD vyžaduje vybrat do 
konce daného roku částku odpovídající polovině cílové úrovně, což by pro přispívající 
instituce představovalo enormní zátěž. 
Schéma 1: Vývoj prostředků v mechanismu financování k řešení krizí v případě realizace opatření 
k řešení krize v počátečním období 

 
V každém případě však musí být určitého data (31. prosince 2024 nebo za jistých 

okolností 31. prosince 2028) dosaženo cílové úrovně mechanismu financování k řešení krizí. 
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Nastavení cílové úrovně tak má primární dopad na výši placených příspěvků jednotlivých 
institucí (ve schématu č. 1 reprezentován sklonem křivky vybraných příspěvků). 

Prostředky mechanismu financování k řešení krizí musí být využity pouze 
k případnému financování opatření k řešení krize. Nastavení cílové úrovně mechanismu 
financování bude mít proto vliv i na to, kolik prostředků bude na financování řešení krize 
připraveno, respektive na to, jak velkou roli bude hrát samotný mechanismus v krizovém 
období. Sekundárním dopadem výše prostředků v mechanismu financování je rovněž míra 
rizika, že institucím bude v případě řešení krize uložena povinnost platby mimořádného ex-
post příspěvku, pokud by výše prostředků dostupná v mechanismu financování nebyla 
dostatečná pro zajištění účinného použití nástrojů k řešení krize. 

Pokud se ovšem po roce 2024 prostředky v mechanismu financování k řešení krizí 
sníží pod 2/3 jeho cílové hodnoty, musí být dle čl. 102 odst. 3 upraveny standardní příspěvky 
tak, aby bylo cílové úrovně mechanismu financování opětovně dosaženo během šesti let. Při 
úpravě výše příspěvku by měla být zohledněna probíhající fáze hospodářského cyklu, 
respektive finanční situace přispívajících institucí. Výše cílové úrovně tedy ovlivní, kdy bude 
nutné nově vypočítat výši odváděných příspěvků (absolutní hodnotu 2/3 cílové hodnoty) 
a dále také samotnou výši těchto nově vypočítaných příspěvků (povinnost dosáhnout během 
6 let konkrétní částky). 

V dané diskreci byly identifikovány čtyři varianty řešení: 

Varianta A: Cílová úroveň 1 % krytých vkladů úvěrových institucí  
Varianta B: Cílová úroveň vyšší než 1% krytých vkladů úvěrových institucí  
Varianta C: Cílová úroveň 1 % krytých vkladů úvěrových institucí a zároveň 

národní úroveň na vyšší hodnotě krytých vkladů 
Varianta D: Cílová úroveň 1 % krytých vkladů úvěrových institucí, po jejímž 

dosažení by byly nadále vybírány standardní příspěvky po 
neomezeně dlouhou dobu (resp. bylo umožněno nadále vybírat 
standardní příspěvky) 

Jak vyplývá z vysvětlení v následujícím textu, varianty A, C a D představuje nevyužití 
diskrece a pouze varianta B představuje využití diskrece. 

 
2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

V této části je nejprve uvedena tabulka, která ilustruje hlavní parametry mechanismu 
financování k řešení krizí při aplikaci jednotlivých variant. Následně je tato tabulka rozepsána 
z důvodu zdůraznění hlavních vlastností jednotlivých variant řešení i pochopení podstaty dat 
v samotné tabulce. Cílem této komparace je ilustrovat rozdíl v praktickém 
fungování jednotlivých variant. 

Dále je graficky ilustrováno (Graf č. 1) množství prostředků vybraných do 
mechanismu financování k řešení krizí dle jednotlivých variant. Graf č. 2 ilustruje poměr 
vybraných prostředků do mechanismu financování a krytých vkladů.  

Tabulka i oba grafy vycházejí z výpočtů na základě těchto zjednodušujících 
předpokladů: 

- proměnné vstupující do výpočtu (pojištěné vklady a kryté vklady) zahrnují údaje 
pouze za domácí banky a stavební spořitelny; 
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- vývoj objemu pojištěných vkladů bank a stavebních spořitelen je predikován na 
základě dat za období 2003 až 2013 (stavy ke konci roku; zohledněno je období, 
kdy se český finanční trh stabilizoval po turbulencích v 90. letech a adaptoval na 
legislativu kompatibilní s EU) a předpokládá jejich lineární růst, predikci do roku 
2050 je třeba vnímat jako spíše ilustrativní;  

- kryté vklady představují 66,5 % pojištěných vkladů (průměrný podíl těchto dvou 
položek v období 2010 až 2013; delší časovou řadu nelze využít, neboť se 
počátkem roku 2010 měnil limit pojištění vkladů na 100 000 EUR a objem krytých 
vkladů skokově vzrostl jak absolutně, tak relativně vůči pojištěným vkladům), na 
základě tohoto údaje je z predikce pojištěných vkladů dopočítána predikce krytých 
vkladů;  

- použitý objem krytých vkladů zahrnuje pouze kryté vklady domácích bank 
a stavebních spořitelen; objem krytých vkladů držených družstevními záložnami 
není znám a i při předpokladu, že všechny pojištěné vklady záložen budou 
považovány za kryté vklady18, se jeví predikce vývoje objemu pojištěných vkladů 
jako velmi nejistá v souvislosti s novelou zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech, která sice z dlouhodobého hlediska posiluje stabilitu záložen, 
v krátkodobém horizontu však nelze vyloučit, že některé subjekty se nebudou chtít 
novým regulatorním opatřením přizpůsobit a buď se změní na banky, anebo sektor 
přijímaní vkladů opustí; 

- výše celkového očekávaného příspěvku všech institucí za daný rok je počítána za 
použití průměrného celkového objemu krytých vkladů v předchozím roce, přičemž 
průměrem je chápan součet celkových objemů krytých vkladů k začátku a ke konci 
předchozího roku dělený dvěma;19 

- výše celkového očekávaného příspěvku všech institucí za daný rok je určena jako 
konstantní podíl z celkového průměrného objemu krytých vkladů za daný rok tak, 
aby v roce 2024 dosahovaly prostředky fondu stanovené cílové úrovně dle 
uvažované varianty; 20 

- model abstrahuje od zhodnocení prostředků ve fondu; 
- u variant A, B, C model počítá s udržovacími příspěvky kopírujícími růst krytých 

vkladů, u varianty D s placením příspěvků v nezměněné výši;  
- v analyzovaném období (do roku 2050) nedojde k čerpání zdrojů na financování 

opatření k řešení krize;  
- model sleduje pouze příspěvky všech bankovních institucí a parametry 

mechanismu financování k řešení krizí, proto abstrahuje od některých 
proměnných, které se objevují pouze ve výpočtu příspěvku jednotlivé instituce 
(vnitroskupinové závazky, rizikový koeficient).  

                                                           
18 K 31. 12. 2013 činily pojištěné vklady družstevních záložen 26,5 mld. Kč. Za předpokladu, že by se během 

10letého období objem těchto vkladů nezměnil a všechny pojištěné vklady by byly považovány za kryté 
vklady, bylo by nutné navýšit predikovaný roční objem příspěvků vždy o 26,5 mil. Kč. 

19 Kvůli predikci objemu pojištěných a krytých vkladů ke konci roku bylo přistoupeno ke zjednodušení výpočtu 
průměrného objemu celkových krytých vkladů. Podle delegovaného aktu Komise k čl. 103 odst. 7 má být 
roční cílová úroveň fondu stanovena na základě průměrného objemu celkových krytých vkladů při použití 
čtvrtletních údajů za předchozí rok. 

20 Např. výše celkového příspěvku při cílové úrovni ve výši 1 % krytých vkladů (tj. 1 % z průměrného objemu 
krytých vkladů za rok 2023) je vzhledem k předpokládanému růstu objemu krytých vkladů určena pro každý 
rok v období 2015 – 2024 jako 0,117 % z průměrného objemu krytých vkladů k danému roku. 
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Změna intenzity výše naznačených trendů, resp. změna dalších předpokladů modelu 
může samozřejmě ovlivnit přesnost modelu. 

V další části jsou v tabulce porovnány výhody a nevýhody jednotlivých variant 
z hlediska zřízení dané varianty v kontextu situace ČR. Fondem je v tabulce 2 myšlen 
mechanismus financování obecně – vzhledem k nezahrnutí zhodnocení prostředků jsou 
výpočty aplikovatelné i na nefondovou variantu (viz. diskrece k čl. 100 odst. 5 a 6). 
 
Tabulka 7: Parametry mechanismu financování k řešení krizí v případě implementace jednotlivých 
variant 

 A B C D 
„Směrnicová“ cílová úroveň fondu 
(v % krytých vkladů) 1 % 1,5 % 1 % 1 % 

Národní (konečná) úroveň fondu – po jejím dosažení jsou 
vybírány pouze udržovací příspěvky 
(v % krytých vkladů) 

1 % 1,5 % 1,5 % - 

Suma vybraných příspěvků do konce 2024 
 (v mld. Kč) 25,36 38,04 25,36 25,36 

Suma vybraných příspěvků do konce 2050  
(v mld. Kč) 46,6 69,9 69,9 136,1 

Interval výše standardních příspěvků v letech  
2015 - 2024 (v mld. Kč) 2,1 – 3,0 3,1 – 4,5 2,1 – 3,0 2,1 – 3,0 

Poslední rok odvádění standardních příspěvků 2024 2024 2030 - 
Hranice pro změnu výše standardních příspěvků z důvodu 
nadlimitního čerpání fondu  
(v % krytých vkladů) 

0,67 % 1 % 0,67% 0,67 % 

 
Tabulka 8: Výše ročních příspěvků a celkových prostředků v mechanismu financování k řešení krizí 

Rok 
Průměrný objem 
krytých vkladů  

(v mil. Kč) 

Cílová úroveň 1 % Cílová úroveň 1,5 % 

Roční 
příspěvek 
(v mil. Kč) 

Prostředky fondu  
ke konci roku 

(v mil. Kč) 

Roční 
příspěvek 
(v mil. Kč) 

Prostředky fondu  
ke konci roku 

(v mil. Kč) 
2015 1 782 802 2 087 2 087 3 130 3 130 
2016 1 882 395 2 203 4 290 3 305 6 435 
2017 1 964 113 2 299 6 589 3 449 9 884 
2018 2 045 831 2 395 8 984 3 592 13 476 
2019 2 127 549 2 490 11 475 3 736 17 212 
2020 2 209 267 2 586 14 061 3 879 21 091 
2021 2 290 986 2 682 16 742 4 023 25 113 
2022 2 372 704 2 777 19 520 4 166 29 279 
2023 2 454 422 2 873 22 393 4 309 33 589 
2024 2 536 140 2 969 25 361 4 453 38 042 

 

Varianta A: Cílová úroveň 1 % krytých vkladů úvěrových institucí 

V případě varianty A by musela být do konce roku 2024 naplněna cílová úroveň 
mechanismu financování k řešení krizí na úrovni 1 % krytých vkladů. Dle výše definovaného 
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modelu by cílová úroveň mechanismu financování měla v roce 2024 činit cca 25,36 mld. Kč 
a standardní příspěvky za kalendářní rok by se v prvních deseti letech pohybovaly v intervalu 
2,1 mld. Kč až 3,0 mld. Kč (příspěvky by rostly v čase s růstem objemu krytých vkladů 
a závazků). Po dosažení cílové úrovně by jednotlivé instituce odváděly pouze udržovací 
příspěvky, které by zajistily soulad tempa růstu prostředků ve fondu dle tempa růstu objemu 
krytých vkladů (tedy udržování stabilní úrovně fondu na úrovni 1 % krytých vkladů). V roce 
2025 by se jednalo o udržovací příspěvek ve výši cca 0,8 mld. Kč. V případě, že by úroveň 
prostředků mechanismu financování k řešení krizí po roce 2024 klesla pod 0,67 % krytých 
vkladů (tedy 2/3 cílové úrovně), muselo by dojít k novému nastavení výše standardních 
příspěvků tak, aby bylo cílové úrovně dosaženo v horizontu šesti let (čl. 102 odst. 3). 

Varianta B: Cílová úroveň vyšší než 1 % krytých vkladů úvěrových institucí 

U této varianty by mechanismus financování k řešení krizí musel do 31. 12. 2024 
dosáhnout vyšší cílové úrovně než 1 % krytých vkladů. Pro ilustraci praktických dopadů byla 
vybrána úroveň 1,5 % krytých vkladů, což představuje současnou cílovou úroveň FPV (od 
které se snižuje příspěvek jednotlivých institucí do FPV na čtvrtinu). Dle výše definovaného 
modelu by se výše standardního příspěvku pak pohybovala v intervalu 3,1 až 4,5 mld. Kč 
a cílová hodnota mechanismu financování by činila 38,04 mld. Kč. Této úrovně prostředků by 
měl mechanismus financování k řešení krizí dosáhnout v roce 2024, poté by jednotlivé 
instituce platily udržovací příspěvky (zajišťující udržení úrovně prostředků v mechanismu 
financování na úrovni 1,5 % krytých vkladů). V roce 2025 by se jednalo o udržovací 
příspěvek ve výši cca 1,2 mld. Kč. Standardní příspěvek by byl opět vybírán v případě, kdy 
by úroveň mechanismu financování k řešení krizí po roce 2024 klesla pod 1 % krytých vkladů 
(2/3 cílové úrovně; nutno dosáhnout plné cílové úrovně do šesti let).  

Varianta C: Cílová úroveň 1 % krytých vkladů úvěrových institucí a zároveň národní úroveň 
na vyšší hodnotě krytých vkladů  

Tato varianta je určitou kombinací variant A a B, kdy je nastavena cílování úroveň 
mechanismu financování k řešení krizí na 1 % a národní úroveň mechanismu financování 
k řešení krizí na 1,5 % krytých vkladů. V případě implementace této varianty by musel 
mechanismus financování, stejně jako u varianty A, do konce roku 2024 dosáhnout pouze 
úrovně 1 % krytých vkladů, tedy cca 25,36 mld. Kč. Po dosažení této cílové úrovně by však 
oproti variantě A jednotlivé instituce nadále odváděly příspěvky ve standardní výši, a to až do 
dosažení národní úrovně 1,5 % krytých vkladů.  

Toto řešení umožní: 
- zachovat nižší příspěvky v úvodních 10 letech (na úrovni varianty A, tedy nižší než 

u varianty B) a tím méně zatížit přispívající instituce, protože povinnost dosáhnout 
do konce roku 2024 cílové úrovně by se vztahovala k hranici 1 % krytých vkladů; 

- dosáhnout vyššího konečného zůstatku fondu (jako u varianty B), byť až 
s časovým odstupem (v roce 2030 oproti roku 2024), protože udržovací příspěvky 
by byly zavedeny až po dosažení národní úrovně (na hranici 1,5 % krytých 
vkladů); 

- zachovat hranici, od které se odvíjí povinnost navýšit standardní příspěvky dle 
BRRD, na nižší úrovni, protože k platbě těchto zvýšených standardních příspěvků 
by došlo v situaci, kdy by úroveň prostředků v mechanismu financování k řešení 
krizí klesla pod 2/3 jeho cílové úrovně, tj. 0,67 %. 

Cílová hodnota mechanismu financování k řešení krizí by dle výše definovaného 
modelu představovala stejně jako u varianty A 25,36 mld. Kč. Národní úroveň mechanismu 
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financování k řešení krizí by však činila cca 45,1 mld. Kč, přičemž by této úrovně bylo 
pomocí zachování standardních příspěvků dosaženo cca v roce 2030. Standardní příspěvek by 
byl v prvních deseti letech stejný jako u varianty A, jeho úroveň by se pohybovala v období 
2015 – 2024 v intervalu mezi cca 2,1 mld. Kč až 3,0 mld. Kč a v období 2025 – 2030 
v intervalu mezi cca 3,1 mld. Kč a 3,6 mld. Kč. Oproti variantě A by tak instituce nadále 
odváděly standardní příspěvek až do roku 2030 (dosažení národní úrovně mechanismu 
financování), poté by odváděly pouze udržovací příspěvek ve výši shodné s variantou B, což 
by pro rok 2031 představovalo cca 1,2 mld. Kč. 

Tato varianta však předpokládá takové legislativně-technické řešení, které bude jasně 
deklarovat, že se pro účely plnění požadavků BRRD (dosažení cílové úrovně do 31. prosince 
2024, resp. do 6 let při poklesu prostředků pod 2/3 cílové úrovně) považuje za cílovou úroveň 
1 % krytých vkladů a ne tzv. národní úroveň. BRRD možnost zavedení 2 cílových úrovní 
explicitně neuvádí, avšak ani nezakazuje. Legislativně-technické řešení by muselo být 
v souladu se zněním čl. 103 odst. 1, který hovoří o výběru standardních příspěvků za účelem 
dosažení cílové úrovně, a čl. 102 odst. 3, který ukládá obnovit výběr standardních příspěvků, 
pokud prostředky v mechanismu financování k řešení krizí klesnou pod cílovou úroveň. 

Varianta D: Cílová úroveň 1 % krytých vkladů úvěrových institucí, po jejím dosažení by byly 
nadále vybírány standardní příspěvky po neomezeně dlouhou dobu (resp. bylo 
umožněno nadále vybírat standardní příspěvky) 

Tuto variantu lze chápat jako alternativu varianty C s neomezeným národním stropem, 
resp. bez národního stropu. Cílová úroveň mechanismu financování k řešení krizí vyžadovaná 
BRRD by byla shodná jako u variant A a C, tedy 1 % krytých vkladů. Při naplnění cílové 
úrovně však nedochází k aplikaci udržovacích příspěvků, ale jsou i nadále vybírány příspěvky 
standardní, a to po neomezeně dlouhou dobu. Cílová úroveň mechanismu financování k řešení 
krizí vyžadovaná BRRD by dle výše definovaného modelu představovala stejně jako u variant 
A a C 25,36 mld. Kč. Objem prostředků v mechanismu financování by však i po roce 2024 
rostl tempem daným standardními příspěvky, na rozdíl od varianty C nikoli jen do roku 2030, 
ale po neomezenou dobu. V roce 2050 by pak objem prostředků dosáhl cca 136,1 mld. Kč, 
respektive cca 3,0 % krytých vkladů. Dopad této varianty je pro jednotlivé instituce obdobný 
jako v případě uvalení sektorové daně, neboť by musely odvádět prostředky po neomezeně 
dlouho dobu v předem určené výši. Pozitivním dopadem by byl vyšší objem prostředků 
mechanismu financování, což by zvýšilo možnosti fondu financovat opatření k řešení krize 
bez nutnosti výběru mimořádných ex-post příspěvků či získání prostředků z alternativních 
zdrojů financování. 

BRRD možnost vybírat standardní příspěvky i po dosažení cílové úrovně explicitně 
neupravuje, nicméně legislativně-technické řešení by muselo být v souladu se zněním čl. 103 
odst. 1, který hovoří o výběru standardních příspěvků za účelem dosažení cílové úrovně, 
a čl. 102 odst. 3, který ukládá obnovit výběr standardních příspěvků, pokud prostředky 
v mechanismu financování klesnou pod cílovou úroveň. 
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Graf 1: Vybrané prostředky mechanismu financování k řešení krizí 

 

Graf 2: Množství vybraných prostředků do mechanismu financování k řešení krizí v poměru ke krytým 
vkladům v bankovním sektoru 

 
 
Z výše uvedených grafů vyplývá, že nejméně prostředků ve fondu pro řešení krizí 

zajistí varianta A, následovaná variantou C a dále variantami D (nejvíce prostředků od roku 
2030) a B (nejvíce prostředků do roku 2030). Výše prostředků ve fondu má několik 
primárních a sekundárních dopadů. Vyšší objem prostředků umožní financování opatření 
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k řešení krize ve větším rozsahu z vlastních prostředků fondu. Současně také pozitivně ovlivní 
míru nejistoty zapojených institucí ohledně budoucích mimořádných příspěvků. Pokud totiž 
prostředky fondu pro řešení krizí nepostačují pro financování řešení krize, je dle čl. 104 nutné 
nejprve získat chybějící prostředky v podobě mimořádných ex-post příspěvků, jejichž výše 
může činit až trojnásobek standardního ročního příspěvku. Čím je tedy objem prostředků 
nižší, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude institucím uložena povinnost odvodu 
mimořádného ex-post příspěvku. Naopak vyšší objem vybraných prostředků ve fondu pro 
řešení krizí znamená pro přispívající instituce vyšší zatížení, které pak může mít negativní 
dopad na klienty těchto institucí (z důvodu promítnutí do koncových cen finančních produktů 
a služeb) a sekundárně vést i k většímu omezování možností těchto institucí financovat 
ekonomiku. 

Porovnání jednotlivých variant 
Tabulka 9: Dopady jednotlivých variant nastavení cílové úrovně mechanismu financování k řešení krizí 

Dopady A B C D 
Zatížení přispívajících institucí v průběhu prvních 10 let  0 -- 0 0 
Zatížení přispívajících institucí po uplynutí prvních 10 let 0 - - --- 
Objem prostředků v mechanismu financování 0 + + ++ 
Okamžik vzniku povinnosti placení zvýšených 
standardních příspěvků (hranice objemu prostředků fondu, 
jejíž protnutí shora znamená iniciaci povinnosti doplnění 
fondu do 6 let) 

0 - 0 0 

Potenciální zatížení přispívajících institucí z důvodu 
případného odvodu mimořádného ex-post příspěvku 

0 - - --- 

Potenciální legislativně-technické komplikace 0 0 -- -- 
 

3) VÝSLEDEK KONZULTACE 

Česká národní banka 

ČNB preferuje zachování původní úrovně dle BRRD (1 % krytých vkladů) s možností 
pokračování ve vybírání příspěvků.  

Fond pojištění vkladů 

Bez vyjádření. 

Česká bankovní asociace 

ČBA podporuje ponechání úrovně cílové úrovně na výši 1 % krytých vkladů 
úvěrových institucí. 

Asociace pro kapitálový trh České republiky 

Bez vyjádření. 

Asociace družstevních záložen 

ADZ považuje za vhodné akceptovat BRRD hodnotu cílové úrovně mechanismu 
financování k řešení krizí za výchozí s tím, že veškeré úvahy o jejím navýšení by byly vázány 
až na poznatky z následného vývoje. 
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4) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Navrhuje se nastavení cílové úrovně ve výši 1 % krytých vkladů úvěrových institucí, 
a to zejména s ohledem na zatížení přispívajících institucí a snížení rizika nedodržení 
povinností dosáhnout cílové úrovně. To odpovídá variantám A, C, D. Vzhledem k tomu, že 
v současné době není známo, jak vysoký objem prostředků bude v budoucnu potřeba na 
financování případných opatření k řešení krize, lze jen stěží stanovit optimální velikost fondu 
pro řešení krizí. Stejně tak nelze v současné době spolehlivě predikovat situaci na trhu za 
několik desítek let a jí odpovídající míru rizika nutnosti provést opatření k řešení krize 
a financovat je z prostředků fondu. Proto se jeví jako nevhodné v současné době stanovovat 
parametry fondu a příspěvků pro období delší než 10 let, tedy stanovit úroveň, po jejímž 
dosažení by byly zavedeny pouze udržovací příspěvky. K realizaci se tedy navrhuje řešení pro 
období do 31. prosince 2024 s cílovou úrovní fondu odpovídající 1 % krytých vkladů 
a otevřenou možností vybírat příspěvky i v dalších letech v nezměněné výši (analogie varianty 
D). Současně by mělo v horizontu 10 let dojít po vyhodnocení aktuální situace k rozhodnutí, 
zda bude nadále docházet k výběru standardních příspěvků po neomezeně dlouhou dobu 
(varianta D), po omezeně dlouhou dobu (varianta C) či bude objem prostředků ve fondu 
vyhodnocen jako dostačující a příspěvky budou vybírány pouze v udržovací výši (varianta A). 
Toto vyhodnocení bude také závislé na tom, zda se v mezidobí ČR stane členem Eurozóny 
a prostředky fondu budou sdíleny s dalšími členskými zeměmi v rámci Jednotného 
mechanismu pro řešení krizí (SRM). Zásadní také bude zpřesnění výkladu čl. 102 odst. 3 
a čl. 103 odst. 1, resp. vyjasnění, zda je výběr standardních příspěvků i po dosažení cílové 
úrovně s těmito ustanoveními v souladu. 

K implementaci se navrhuje modifikovaná varianta D: Nevyužití diskrece, tedy 
nastavení cílové úrovně ve výši 1 % krytých vkladů úvěrových institucí, po jejímž 
dosažení by bylo umožněno nadále vybírat standardní příspěvky po neomezeně dlouhou 
dobu. Výše příspěvků po roce 2024 by ovšem mohla být snížena až k úrovni udržovacího 
příspěvku dle varianty A, a to na základě vyhodnocení aktuální situace. 
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ČLÁNEK 102 ODST. 1 A 103 ODST. 1 – URČENÍ ORGÁNU 
STANOVUJÍCÍHO ROČNÍ CÍLOVOU ÚROVEŇ 

MECHANISMU FINANCOVÁNÍ 
 
1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY 

Dle čl. 102 odst. 1 musí členské státy zajistit, aby nejpozději do 31. prosince 2024 
dosáhly finanční prostředky v rámci jejich mechanismů financování výše nejméně 1 % 
hodnoty krytých vkladů všech institucí povolených na jejich území. Za účelem dosažení 
cílové úrovně uvedené v čl. 102 členské státy zajistí, aby od dotčených institucí byly 
příspěvky získány nejméně jednou ročně. Roční příspěvek instituce by měl být dle 
delegovaného aktu Komise stanoven na základě určení roční cílové úrovně mechanismu 
financování k řešení krizí. 

Dle delegovaného aktu Komise má být roční cílová úroveň mechanismu financování 
určena orgánem příslušným k řešení krize, přičemž dle definice delegovaného aktu Komise se 
na rozdíl od BRRD považuje za orgán příslušný k řešení krize nejen orgán dle definice v bodě 
18 v čl. 2 odst. 1 BRRD, nýbrž i mechanismus financování k řešení krizí zřízený dle čl. 100 
odst. 1. 

Při stanovení roční cílové úrovně musí být zohledněn odst. 2 čl. 102, který vyžaduje, 
aby během počátečního období do konce roku 2024 byly příspěvky do mechanismů 
financování získané podle čl. 103 rozděleny v čase co nejrovnoměrněji, dokud není dosaženo 
cílové úrovně, přitom je však třeba náležitě zohlednit fázi hospodářského cyklu a procyklický 
dopad, který mohou příspěvky na finanční situaci přispívajících institucí. 

Delegovaný akt Komise ukládá povinnost národnímu systému pojištění vkladů 
poskytovat orgánům příslušným k řešení krize nebo mechanismu financování informaci 
o celkovém průměrném objemu krytých vkladů z předchozího roku vypočítaném na čtvrtletním 
základě, aby umožnil orgánu příslušnému k řešení krize či mechanismu financování stanovit 
roční cílovou úroveň mechanismu financování k řešení krizí.  

V rámci dané diskrece byla na základě znění delegovaného aktu Komise 
identifikována dvě variantní řešení týkající se určení orgánu, který stanoví roční cílovou 
úroveň mechanismu financování: 

Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize dle BRRD (v případě ČR ČNB) 
Varianta B: Fond pro řešení krizí 

 
2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

 V této části jsou nejprve blíže popsány důvody zvolení jednotlivých variantních řešení 
určení orgánu stanovujícího roční cílovou úroveň mechanismu financování k řešení krizí. 
Dále jsou specifikovány dopady uvažovaných variantních řešení. 

Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize – ČNB 

 Na základě vyhodnocení diskrece v čl. 3 odst. 1 byla orgánem příslušným k řešení 
krize určena ČNB. V této souvislosti může být ČNB dle delegovaného aktu Komise pověřena 
určením roční cílové úrovně fondu pro řešení krizí. 
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Varianta B: Fond pro řešení krizí 

 Delegovaný akt Komise umožňuje zvolit orgánem stanovujícím roční cílovou úroveň 
mechanismus financování k řešení krizí, který bude v ČR na základě vyhodnocení diskrece 
v čl. 100 odst. 5 a 6 zřízen v podobě fondu pro řešení krizí. 

Porovnání jednotlivých variant 

Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize - ČNB 

(++) Dokáže lépe zohlednit fázi hospodářského cyklu a posoudit procyklické 
dopady, které mohou mít příspěvky na finanční situaci přispívajících institucí. 

(-)  Nutné předávání informací o průměrných objemech krytých vkladů 
a aktuálním a případně i budoucím stavu prostředků mezi orgánem příslušným 
k řešení krize a fondem pro řešení krizí. 

Varianta B: Fond pro řešení krizí 

(+) Vzhledem k předpokládané společné struktuře správy Fondu pojištění vkladů 
a fondu pro řešení krizí dochází k efektivnějšímu sdílení dat o objemu krytých 
vkladů potřebnému pro stanovení cílové úrovně. Fond pro řešení krizí zná 
aktuální stav svých prostředků a dokáže nejlépe odhadnout případné budoucí 
výnosy portfolia, které mohou být v případě, že výrazně převyšují provozní 
náklady fondu pro řešení krizí, převedeny do dostupných prostředků fondu 
a snižovat tak požadovanou výší cílové úrovně.  

(--) Nedisponuje informacemi ani zkušenostmi, které umožňují při stanovení roční 
cílové úrovně náležitě zohlednit fázi hospodářského cyklu a procyklické 
dopady, které mohou mít příspěvky na finanční situaci přispívajících institucí. 

 

3) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Vzhledem k tomu, že BRRD vyžaduje, aby při stanovení cílové úrovně během 
počátečního období byly náležitě zohledněny fáze hospodářského cyklu a procyklické 
dopady, které mohou mít příspěvky na finanční situaci přispívajících institucí, je orgánem 
stanovujícím roční cílovou úroveň určena ČNB, která dokáže tyto náležitosti lépe vyhodnotit. 

K implementaci se navrhuje varianta A: Orgán příslušný k řešení krize dle BRRD 
(v případě ČR ČNB). 
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ČLÁNEK 103 ODST. 1 – URČENÍ ORGÁNU VYBÍRAJÍCÍHO 
PRAVIDELNÉ PŘÍSPĚVKY 

 
1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY 

Dle čl. 103 odst. 1 BRRD musí členské státy zajistit, aby byly od institucí 
povolených na jejich území, včetně poboček z třetích zemí, vybírány příspěvky za 
účelem dosažení cílové úrovně mechanismu financování k řešení krizí dle čl. 102.  

Dle delegovaného aktu Komise má být vybírán roční příspěvek orgánem příslušným 
k řešení krize, přičemž dle definice delegovaného aktu Komise se na rozdíl od BRRD 
považuje za orgán příslušný k řešení krize nejen orgán dle definice v bodě 18 v čl. 2 odst. 1 
BRRD, nýbrž i mechanismus financování k řešení krizí zřízený dle čl. 100 odst. 1. 

V rámci dané diskrece byla na základě znění delegovaného aktu Komise 
identifikována dvě variantní řešení, jaký orgán může vybírat pravidelné příspěvky: 

Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize dle BRRD (v případě ČR ČNB) 
Varianta B: Fond pro řešení krizí 
 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

 V této části jsou nejprve blíže popsány důvody zvolení jednotlivých variantních řešení 
určení orgánu stanovujícího výši pravidelného příspěvku. Dále jsou specifikovány dopady 
uvažovaných variantních řešení. 

Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize – ČNB 

 Na základě vyhodnocení diskrece v čl. 3 odst. 1 byla orgánem příslušným k řešení 
krize určena ČNB. V této souvislosti může být ČNB dle delegovaného aktu Komise pověřena 
výběrem pravidelných příspěvků jednotlivých institucí. Vybrané příspěvky by ČNB následně 
převáděla do fondu pro řešení krizí. 

Varianta B: Fond pro řešení krizí 

 Delegovaný akt Komise umožňuje zvolit orgánem vybírajícím pravidelné příspěvky 
mechanismus financování k řešení krizí, který bude v ČR na základě vyhodnocení diskrece 
v čl. 100 odst. 5 a 6 zřízen v podobě fondu pro řešení krizí. 

Porovnání jednotlivých variant 

Varianta A: ČNB 

(+) Nižší implementační náklady v případě vstupu ČR do bankovní unie, neboť by 
byl zaveden stejný princip vybírání příspěvků, jaký je uplatněn v rámci SRM. 
Dle čl. 67 odst. 4 SRMR jsou příspěvky vybírány národními orgány 
příslušnými k řešení krize, které je převádí do SRF. 

(--) Nižší synergie s dosavadními činnostmi ČNB. 
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Varianta B: Fond pro řešení krizí 

(++)  Vyšší synergie vzhledem k předpokládané společné struktuře správy Fondu 
pojištění vkladů a fondu pro řešení krizí. 

(-) Nutná změna nastavení výběru v případě přistoupení ČR k bankovní unii. 

 

3) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Pověření fondu pro řešení krizí vybíráním pravidelných příspěvků se jeví jako 
nejvhodnější variantou z důvodu dosažení vyšší synergie vzhledem k předpokládané společné 
struktuře správy fondu pro řešení krizí a Fondu pojištění vkladů, který rovněž vybírá 
příspěvky avšak za účelem výplaty náhrad vkladů v případě neschopnosti úvěrové instituce 
dostát závazkům vůči svým klientům. 

K implementaci se navrhuje varianta B: Fond pro řešení krizí. 
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ČLÁNEK 103 ODST. 2 – URČENÍ ORGÁNU STANOVUJÍCÍHO 
VÝŠI PRAVIDELNÉHO PŘÍSPĚVKU 

 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY 

 Dle čl. 103 odst. 2 BRRD je příspěvek každé instituce úměrný podílu celkové 
hodnoty jejích závazků (bez započtení kapitálu) po odečtení krytých vkladů na 
úhrnných závazcích (bez započtení kapitálu) všech institucí povolených na území 
daného členského státu po odečtení krytých vkladů. Tyto příspěvky se upraví v poměru 
k rizikovému profilu institucí, přičemž Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci, jimiž upřesní pojem příspěvků upravených v poměru k rizikovému profilu 
institucí. BRRD již nespecifikuje, kdo má povinnost stanovovat výši pravidelných 
příspěvků. 

 Delegovaný akt Komise v čl. 4 odst. 1 uvádí, že výši pravidelného příspěvku instituce 
stanoví orgán příslušný k řešení krize, přičemž dle definice delegovaného aktu Komise se na 
rozdíl od BRRD považuje za orgán příslušný k řešení krize nejen orgán dle definice v bodě 18 
v čl. 2 odst. 1 BRRD, nýbrž i mechanismus financování k řešení krizí zřízený dle čl. 100 odst. 
1. Vzhledem k tomu, že je rizikovost instituce posuzována relativně k ostatním institucím, 
nebude možné, aby si instituce vypočítala svůj příspěvek sama, neboť bude nutné provést 
normalizaci výše příspěvku dané instituce na základě znalosti podílů jednotlivých institucí na 
celkové BRRD bázi dle čl. 102 odst. 2 a jejich kompozitních rizikových indikátorů. 

V rámci dané diskrece byla na základě znění delegovaného aktu Komise 
identifikována dvě variantní řešení, jaký orgán může stanovovat výši pravidelného příspěvku:  

Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize dle BRRD (v případě ČR ČNB) 
Varianta B: Fond pro řešení krizí 
 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

 V této části jsou nejprve blíže popsány důvody zvolení jednotlivých variantních řešení 
určení orgánu stanovujícího výši pravidelného příspěvku. Dále jsou specifikovány dopady 
uvažovaných variantních řešení. 

Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize – ČNB 

 Na základě vyhodnocení diskrece v čl. 3 odst. 1 byla orgánem příslušným k řešení 
krize určena ČNB. V této souvislosti může být ČNB dle delegovaného aktu Komise pověřena 
stanovením výše pravidelných příspěvků jednotlivých institucí. 

Varianta B: Fond pro řešení krizí 

 Delegovaný akt Komise umožňuje zvolit orgánem stanovujícím výši pravidelného 
příspěvku mechanismus financování k řešení krizí, který bude v ČR na základě vyhodnocení 
diskrece v čl. 100 odst. 5 a 6 zřízen v podobě fondu pro řešení krizí. 
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Porovnání jednotlivých variant 

Varianta A: ČNB 

(+)  ČNB jako orgán příslušný k řešení krize může nejefektivněji sdílet data 
potřebná pro výpočet výše příspěvku s orgánem dohledu v rámci jedné 
organizace (společné databáze). 

(+)  ČNB bude z titulu vykonávání funkce orgánu příslušného k řešení krizí jako 
jediná disponovat některými údaji pro výpočet příspěvku, které jsou obsahem 
neveřejné části plánů řešení krize (např. posouzení způsobilosti instituce 
k řešení krize). V případě její neúčasti na výpočtu by musela tyto informace 
poskytovat jiným orgánům, které by však nemusely být schopny tyto informace 
kvalifikovaně posoudit a zohlednit v rámci výpočtu. 

Varianta B: Fond pro řešení krizí 

(-)  Méně efektivní a více nákladné sdílení potřebných dat s orgánem dohledu či 
orgánem příslušným k řešení krize, neboť fond pro řešení krizí nedisponuje 
daty potřebnými pro výpočet výše příspěvku. 

(-) Méně zkušeností se zpracováním a vyhodnocováním statistických dat. 

 
3) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Pověření ČNB stanovením výše pravidelného příspěvku se jeví jako nejvhodnější 
variantou. Jelikož funkce orgánu příslušného k řešení krize i orgánu dohledu bude vykonávat 
ČNB, mohou být orgánu příslušnému k řešení krize poskytovány velmi rychle a s nízkými 
náklady všechny potřebné informace k výpočtu příspěvku, kterými v současnosti disponuje 
orgán dohledu. Orgán příslušný k řešení krize by v případě provádění výpočtu nemusel 
oficiálně předávat jiným orgánům svá rozhodnutí, která mají být součástí neveřejné části 
plánů řešení krize a budou ovlivňovat i výši pravidelného příspěvku instituce. 

K implementaci se navrhuje varianta A: Orgán příslušný k řešení krize dle BRRD 
(v případě ČR ČNB). 
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ČLÁNEK 103 ODST. 2 – RIZIKOVÁ ÚPRAVA PŘÍSPĚVKU 
POBOČEK INSTITUCE Z JINÉHO NEŽ ČLENSKÉHO STÁTU 

A OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY VYLOUČENÝCH 
Z PŮSOBNOSTI DELEGOVANÉHO AKTU KOMISE 
 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY 

Příspěvky vybírané dle čl. 103 odst. 1 BRRD mají být podle čl. 103 odst. 2 
upraveny v poměru k rizikovému profilu institucí, přičemž Komise je zmocněna 
přijímat dle čl. 103 odst. 7 BRRD akty v přenesené pravomoci, jimiž upřesní pojem 
příspěvků upravených v poměru k rizikovému profilu institucí. Delegovaný akt Komise 
ponechává rizikovou úpravu příspěvků poboček instituce z jiného než členského státu 
a vybraných obchodníků s cennými papíry v pravomoci členských států. 

 Úprava výše příspěvku o rizikovost instituce obsažená v delegovaném aktu Komise se 
týká pouze úvěrových institucí a obchodníků s cennými papíry s výjimkou, těch obchodníků, 
kteří spadají pod definici obchodníků s omezeným rozsahem investičních služeb dle čl. 96 
odst. 1 písm. a) a b) Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 575/2013 ze dne 26. června 
2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (CRR)21, nebo 
kteří provozují mnohostranné systémy obchodování, ale neobchodují na vlastní účet nebo 
neupisují finanční nástroje či neumisťují finanční nástroje na základě pevného závazku 
převzetí.  

Dle čl. 103 odst. 1 BRRD však musí jak pobočky instituce z jiného než členského 
státu, tak obchodníci, kteří nespadají do působnosti delegovaného aktu Komise, platit 
příspěvky do mechanismu financování k řešení krizí, které mají být dle čl. 103 odst. 2 BRRD 
upraveny s ohledem na rizikový profil instituce. V pravomoci členských států je u těchto 
institucí nespadajících do působnosti delegovaného aktu Komise specifikovat úpravu 
příspěvku o rizikovost instituce.  

V rámci dané diskrece byla identifikována dvě základní variantní řešení: 

Varianta A: Použít na pobočky instituce z jiného než členského státu 
a obchodníky s cennými papíry, kteří nespadají do působnosti 
delegovaného aktu Komise, zvláštní národní režim úpravy 
příspěvku o rizikovost 

Varianta B:  Použít na pobočky instituce z jiného než členského státu 
a obchodníky s cennými papíry, kteří nespadají do působnosti 
delegovaného aktu Komise, shodný režim úpravy příspěvku 
o rizikovost, který bude aplikován dle delegovaného aktu Komise 
na ostatní instituce 

 

                                                           
21 Jedná se o OCP, kteří drží počáteční kapitál podle čl. 28 odst. 2 směrnice 2013/36/EU a buď obchodují na 

vlastní účet výhradně za účelem splnění nebo provedení pokynu klienta nebo za účelem získání přístupu ke 
clearingovému a vypořádacímu systému nebo uznané burze, jestliže jednají v postavení zprostředkovatele 
nebo provádějí pokyn klienta; nebo nedrží peníze nebo cenné papíry klienta a zároveň obchodují pouze na 
vlastní účet, nemají žádné vnější klienty a provedení a vypořádání se u jejich transakcí uskutečňuje na 
odpovědnost clearingové instituce a jsou uvedenou clearingovou institucí zaručeny. 
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2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

 V této části jsou nejprve blíže popsány důvody zvolení jednotlivých variantních řešení 
určení orgánu stanovujícího výši příspěvku. Dále jsou specifikovány dopady uvažovaných 
variantních řešení. 

Varianta A:  Použít na pobočky instituce z jiného než členského státu a obchodníky 
s cennými papíry, kteří nespadají do působnosti delegovaného aktu Komise, 
zvláštní národní režim úpravy příspěvku o rizikovost 

 Tato varianta předpokládá vytvoření národního přístupu k rizikové úpravě příspěvku 
placeného těmi institucemi, které nespadají do působnosti delegovaného aktu Komise. Mohl 
by být uplatňován stejný režim pro všechny instituce, na které se nevztahuje delegovaný akt 
Komise, nebo by bylo možné u poboček a vybraných OCP aplikovat rozdílné úpravy 
akcentující případné specifické charakteristiky těchto institucí. 

Varianta B: Použít na pobočky instituce z jiného než členského státu a obchodníky 
s cennými papíry, kteří nespadají do působnosti delegovaného aktu Komise, 
shodný režim úpravy příspěvku o rizikovost, který bude aplikován dle 
delegovaného aktu Komise na ostatní instituce 

  V této variantě by byl i na instituce nepodléhající působnosti delegovaného aktu 
aplikován stejný přístup ohledně úpravy příspěvku o rizikovost, jaký je uplatněn na banky, 
družstevní záložny a obchodníky s cennými papíry, spadající do působnosti delegovaného 
aktu. Instituce s bilanční sumou nižší než 1 mld. EUR a s objemem závazků po odečtení 
krytých vkladů nižším než 300 mil. EUR by platily výši příspěvku dle zjednodušeného 
přístupu stanovení příspěvku na základě 6 kategorií s předem určenou výší příspěvku.22 Na 
instituce, které by se do zjednodušeného přístupu nekvalifikovaly, by byla použita standardní 
úprava příspěvku za použití rizikového koeficientu určeného dle delegovaného aktu Komise. 

Porovnání jednotlivých variant 

Ke dni 10. 11. 2014 nepůsobila v ČR žádná pobočka instituce z jiného než členského 
státu a na základě údajů ke konci roku 2013 se kvalifikovali všichni OCP spadající do 
působnosti BRRD do zjednodušeného systému výpočtu příspěvku pro malé instituce 
nezávisle na tom, zda jsou či nejsou vyloučeni z působnosti delegovaného aktu Komise.23 
Pokud by v budoucnu působil na trhu OCP nebo pobočka zahraniční banky, jejichž celková 
aktiva či celková pasiva snížená o kapitál a kryté vklady by byla vyšší, než je limitní hodnota 
těchto položek potřebná pro použití zjednodušeného přístupu k výpočtu jejich příspěvků, je 
                                                           
22 Na základě delegovaného aktu Komise je výše ročního příspěvku malých institucí (banky, družstevní záložny 

a OCP spadající do působnosti delegovaného aktu Komise) s bilanční sumou do 1 mld. EUR a celkovými 
pasivy bez započtení kapitálu a krytých vkladů (BRRD báze) do 300 mil. EUR stanovena na základě 
zjednodušeného přístupu s 6 kategoriemi výše příspěvku dle velikosti BRRD báze, jak uvádí následující 
tabulka. 

Pásma (nastavená dle BRRD báze) v tis. EUR Výše ročního příspěvku v tis. EUR 
1: BRRD báze <= 50 000 1 
2: 50 000 < BRRD báze <= 100 000 2 
3: 100 000 < BRRD báze <= 150 000 7 
4: 150 000 < BRRD báze <= 200 000 15 
5: 200 000 < BRRD báze <= 250 000 26 
6: 250 000 < BRRD báze <= 300 000 50 

 
23 K 31. 12. 2013 by dosahoval nejvyšší příspěvek OCP na českém trhu 15 tis. EUR. 
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vhodné, aby na tyto instituce byly z důvodu zajištění rovného zacházení mezi institucemi se 
srovnatelnou podobou bilance uplatňovány stejné podmínky jako na ostatní instituce spadající 
do působnosti delegovaného aktu. V případě uplatnění specifického národního režimu pro 
OCP vyloučené z působnosti delegovaného aktu Komise a pobočky instituce z jiného než 
členského státu by stejně musel být příspěvek těchto institucí v rámci národní režimu upraven 
dle čl. 103 odst. 2 BRRD o všechna kritéria uvedená v čl. 103 odst. 7 BRRD, která jsou 
rovněž zohledňována v delegovaném aktu Komise. 

Některé údaje, které vstupují do výpočtu složeného rizikového koeficientu, nejsou 
však pro instituce nespadající do působnosti delegovaného aktu Komise v současné době 
dostupné. Bude tedy třeba provést opatření, aby byla všechna potřebná data pro výpočet 
reportována orgánu příslušnému k řešení krizí. Rozšíření reportování údajů zvýší 
administrativní náklady jak dotčených institucí, tak orgánu příslušného k řešení krize. Je však 
třeba zdůraznit, že k rozšíření seznamu dat, která by musely dotčené instituce předávat orgánu 
příslušnému k řešení krize, by došlo i v případě použití zvláštního národního režimu výpočtu 
příspěvku daných institucí, neboť by bylo třeba upravit příspěvek o riziková kritéria uvedená 
v čl. 103 odst. 7 BRRD. Národní režim by mohl sice umožňovat menší rozsah reportovaných 
údajů, na druhou stranu však samotný zvláštní režim výpočtu, kdy by byly používány odlišné 
údaje, než u standardního výpočtu příspěvků, představuje vyšší administrativní náklady 
orgánu, který stanovuje výši příspěvku. 

Delegovaný akt Komise v čl. 8 rovněž předpokládá, že některé údaje nemusí být 
dostupné na individuální úrovni či některé ukazatele nemusí být na individuální instituce 
uplatňovány. V takovém případě se přistupuje na použití ukazatele na konsolidované úrovni. 

 
3) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Z důvodu zajištění rovného zacházení mezi institucemi se srovnatelnou podobou 
bilance je navrhováno, aby pro stanovení výše příspěvků poboček instituce z jiného než 
členského státu a OCP vyloučených z působnosti delegovaného aktu Komise byl použit 
v přiměřené míře režim úpravy příspěvku o rizikový profil institucí dle delegovaného aktu 
Komise. 

K implementaci se navrhuje varianta B: Použít na pobočky instituce z jiného než 
členského státu a obchodníky s cennými papíry, kteří nespadají do působnosti 
delegovaného aktu Komise, shodný režim úpravy příspěvku o rizikovost, který bude 
aplikován dle delegovaného aktu Komise na ostatní instituce. 
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ČLÁNEK 104 ODST. 1 – URČENÍ ORGÁNU STANOVUJÍCÍHO 
VÝŠI MIMOŘÁDNÉHO PŘÍSPĚVKU 

 
1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY 

 Dle čl. 104 odst. 1 BRRD musí členské zajistit, aby od institucí povolených na 
jejich území byly vybrány mimořádné následné příspěvky k pokrytí doplňkových 
částek, pokud dostupné finanční prostředky nestačí k pokrytí ztrát, nákladů nebo jiných 
výdajů vzniklých v souvislosti s užitím mechanismů financování. BRRD nestanovuje, 
který orgán má určit výši tohoto mimořádného příspěvku.  

Mimořádné následné příspěvky se mezi instituce rozdělí podle pravidel stanovených 
v čl. 103 odst. 2, přičemž nesmí přesáhnout trojnásobek roční výše příspěvků stanovených 
v souladu s čl. 103.  

Na základě čl. 104 odst. 3 může orgán příslušný k řešení krize úplně nebo částečně 
odložit úhradu mimořádných následných příspěvků instituce do mechanismu financování 
k řešení krizí, pokud by úhrada těchto příspěvků ohrozila její likviditu nebo solventnost. Toto 
odložení lze udělit nejvýše na dobu šesti měsíců, která však může být na žádost instituce 
prodloužena. Příspěvky, jejichž uhrazení bylo odloženo podle tohoto odstavce, musí být 
uhrazeny, jakmile jejich úhrada likviditu nebo solventnost instituce již neohrožuje. 

V rámci dané diskrece byla identifikována dvě variantní řešení určení orgánu, který 
bude stanovovat výši mimořádného příspěvku:  

Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize dle BRRD (v případě ČR ČNB) 
Varianta B: Fond pro řešení krizí 
 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

 V této části jsou nejprve blíže popsány důvody zvolení jednotlivých variantních řešení 
určení orgánu stanovujícího výši mimořádného příspěvku. Dále jsou specifikovány dopady 
uvažovaných variantních řešení. 

Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize – ČNB 

 Na základě vyhodnocení diskrece v čl. 3 odst. 1 byla orgánem příslušným k řešení 
krize určena ČNB. Zároveň byla ČNB při vyhodnocení diskrece v čl. 103 odst. 2 určena jako 
orgán, který bude stanovovat výši pravidelných příspěvků. V této souvislosti by mohla být 
ČNB pověřena i stanovením výše mimořádných příspěvků. 

Varianta B: Fond pro řešení krizí 

Fond pro řešení krizí spravuje prostředky získané pomocí pravidelných příspěvků. 
Vzhledem k tomu, že bude disponovat informací o aktuálním stavu jím držených prostředků, 
může být vhodné, aby stanovil výši mimořádných příspěvků, které mají doplnit částku 
vyžadovanou orgánem příslušným k řešení krize k financování řešení krize, pokud dostupné 
finanční prostředky ve fondu nestačí k pokrytí ztrát, nákladů nebo jiných výdajů. 
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Porovnání jednotlivých variant 

Varianta A: ČNB 

(+)  ČNB byla v rámci diskrece v čl. 103 odst. 2 vyhodnocena jako nejvhodnější 
orgán určený k výběru pravidelných příspěvků. ČNB bude tedy disponovat 
znalostmi týkajícími se výpočtu pravidelných příspěvků, které se dle čl. 104 
odst. 1 mají uplatnit i při stanovení mimořádných následných příspěvků. 

(+) Efektivnější a rychlejší provedení řešení krize, pokud by bylo nutné vybrat od 
institucí mimořádné ex-post příspěvky. ČNB jako orgán příslušný k řešení 
krize by v případě, že by byla pověřena stanovením výše příspěvku, mohla 
okamžitě (bez nutnosti žádat o data jiné orgány) posoudit dopady platby ex-
post příspěvků na instituce a určit případnou výši prostředků, kterou si bude 
muset fond pro řešení krizí obstarat na trhu, neboť může být zjištěno, že nelze 
mimořádné příspěvky vybrat v potřebné výši nebo v přiměřené době (kvůli 
poskytnutí odkladu platby příspěvku vybraným institucím ze strany orgánu 
příslušného k řešení krize dle čl. 104 odst. 3 nebo z důvodu, že potřebná výše 
mimořádných příspěvků převyšuje trojnásobek roční výše pravidelných ex-ante 
příspěvků). 

(-) Je nutné žádat fond pro řešení krizí o poskytnutí informace o aktuálním stavu 
prostředků ve fondu, aby mohla být určen celková výše mimořádného 
příspěvku, která musí být od institucí vybrána. 

Varianta B: Fond pro řešení krizí 

(+) Fond pro řešení krizí zná aktuální stav svých prostředků, nemusí docházet 
k předávání této informace. 

(-)  V případě výběru ex-post příspěvků může docházet z důvodu nutného 
předávání dat mezi orgánem příslušným k řešení krize, který disponuje daty 
potřebnými pro výpočet příspěvku, a fondem pro řešení krizí ke zpomalení 
celého procesu řešení krize. 

 
3) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Pověření ČNB stanovením výše mimořádného příspěvku se jeví jako nejvhodnější 
variantou, neboť ČNB bude mít k dispozici všechny potřebné informace k výpočtu výše 
mimořádného příspěvku. Navíc schopnost orgánu příslušného k řešení krize, kterým byla 
stanovena v rámci vyhodnocení diskrece v čl. 3 odst. 1 ČNB, stanovit výši příspěvku může 
v některých případech výrazně zefektivnit a urychlit proces financování řešení krize, neboť by 
byl orgán příslušný k řešení krize schopný sám bez nutnosti získávání informací posoudit 
dopady některých svých rozhodnutí. 

K implementaci se navrhuje varianta A: Orgán příslušný k řešení krize dle BRRD 
(v případě ČR ČNB). 
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ČLÁNEK 104 ODST. 1 – URČENÍ ORGÁNU VYBÍRAJÍCÍHO 
MIMOŘÁDNÉ PŘÍSPĚVKY 

 
1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY 

Dle čl. 104 odst. 1 BRRD musí členské zajistit, aby od institucí povolených na 
jejich území byly vybrány mimořádné následné příspěvky k pokrytí doplňkových 
částek, pokud dostupné finanční prostředky nestačí k pokrytí ztrát, nákladů nebo jiných 
výdajů vzniklých v souvislosti s užitím mechanismů financování. BRRD nestanovuje, 
který orgán má vybírat tyto mimořádné příspěvky. 

V rámci dané diskrece byla identifikována dvě variantní řešení, jaký orgán může 
vybírat příspěvky: 

Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize dle BRRD (v případě ČR ČNB) 
Varianta B: Fond pro řešení krizí 
 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

 V této části jsou nejprve blíže popsány důvody zvolení jednotlivých variantních řešení 
určení orgánu stanovujícího výši mimořádného příspěvku. Dále jsou specifikovány dopady 
uvažovaných variantních řešení. 

Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize - ČNB 

 Na základě vyhodnocení diskrece v čl. 3 odst. 1 byla orgánem příslušným k řešení 
krize určena ČNB. V této souvislosti může být ČNB dle delegovaného aktu Komise pověřena 
výběrem příspěvků jednotlivých institucí. Vybrané mimořádné příspěvky by ČNB ihned 
použila na financování daných opatření k řešení krize. 

Varianta B: Fond pro řešení krizí 

 Fond pro řešení krizí byl vyhodnocen v rámci diskrece týkající se volby orgánu 
vybírajícího pravidelné příspěvky dle čl. 103 z důvodů dosažení synergií v rámci činností 
fondu pro řešení krizí a FPV vzhledem k předpokládané společné struktuře správy těchto 
dvou fondů.  

Porovnání jednotlivých variant 

Varianta A: ČNB 

(+)  Nižší implementační náklady v případě vstupu ČR do bankovní unie, neboť by 
byl zaveden stejný princip vybírání příspěvků, jaký je uplatněn v rámci SRM. 
Dle čl. 67 odst. 4 SRMR jsou příspěvky vybírány národními orgány 
příslušnými k řešení krize, které je převádí do SRF. 

(--) Nižší synergie s dosavadními činnostmi ČNB.   

Varianta B: Fond pro řešení krizí 

(++)  Vyšší synergie vzhledem k předpokládané společné struktuře správy Fondu 
pojištění vkladů a fondu pro řešení krizí. 

(-) Nutná změna nastavení výběru v případě přistoupení ČR k bankovní unii. 
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3) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Pověření fondu pro řešení krizí vybíráním mimořádných příspěvků je považováno za 
nejvhodnější variantu z důvodu dosažení vyšší synergie vzhledem k předpokládané společné 
struktuře správy fondu pro řešení krizí a Fondu pojištění vkladů. 

K implementaci se navrhuje varianta B: Fond pro řešení krizí. 
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ČLÁNEK 106 ODST. 3 – INGERENCE PŘÍSLUŠNÉHO 
MINISTERSTVA ČI VLÁDY PŘI ROZHODOVÁNÍ O PŮJČCE 

JINÉMU MECHANISMU FINANCOVÁNÍ K ŘEŠENÍ KRIZÍ 
 
1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY 

Dle čl. 106 odst. 2 BRRD musí členské státy zajistit, aby mechanismy financování 
byly oprávněny půjčovat jiným mechanismům financování v EU. Dle čl. 106 odst. 3 
BRRD mohou členské státy požadovat, aby toto rozhodnutí o půjčce jinému 
mechanismu financování bylo přijato po konzultaci s příslušným ministerstvem nebo 
vládou nebo se souhlasem příslušného ministerstva nebo vlády. Rozhodnutí musí být 
přijato s příslušnou naléhavostí. 

V rámci dané diskrece byla identifikována tři variantní řešení, přičemž dvě řešení 
znamenající využití diskrece mají dvě podvarianty: 

Varianta A.1: Konzultace s příslušným ministerstvem (v případě ČR MF) 
Varianta A.2: Souhlas příslušného ministerstva 
Varianta B.1: Konzultace s vládou 
Varianta B.2: Souhlas vlády 
Varianta C: Samostatné rozhodnutí fondu pro řešení krizí 

 
2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

 V této části jsou nejprve blíže popsány důvody zvolení jednotlivých variantních řešení 
ingerence příslušného ministerstva nebo vlády při rozhodování o půjčce z fondu pro řešení 
krizí mechanismu financování z jiného členského státu. Dále jsou specifikovány dopady 
uvažovaných variantních řešení. 

Varianta A: Příslušné ministerstvo (v případě ČR MF) 

Tato varianta předpokládá přijetí rozhodnutí o půjčce jinému mechanismu financování 
po konzultaci (varianta A.1), nebo souhlasu (varianta A.2) Ministerstva financí, neboť bylo 
zvoleno jako příslušné ministerstvo v rámci vyhodnocení diskrece v čl. 3 odst. 5 BRRD. Zda 
bude před rozhodnutím fondu pro řešení krizí o půjčce vyžadována konzultace, nebo bude 
nutný souhlas MF, bude vyhodnoceno až v případě, že bude MF zvoleno jako vhodný orgán 
pro rozhodnutí v této věci. 

Varianta B: Vláda 

Tato varianta předpokládá přijetí rozhodnutí o půjčce jinému mechanismu financování 
po konzultaci (varianta B.1), nebo souhlasu (varianta B.2) Vlády ČR, jak umožňuje čl. 106 
odst. 2 BRRD. Zda bude před rozhodnutím fondu pro řešení krizí o půjčce vyžadována 
konzultace s vládou, nebo bude nutný souhlas Vlády, bude vyhodnoceno až v případě, že 
bude Vláda zvolena jako vhodný orgán pro rozhodnutí v této věci. 

Varianta C: Samostatné rozhodnutí fondu pro řešení krizí  

 Čl. 106 odst. 2 BRRD členskému státu ukládá pouze možnost požadovat konzultaci či 
souhlas příslušného ministerstva či vlády před rozhodnutím o půjčce jiné mechanismu 
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financování k řešení krizí v jiném členském státě. Fond pro řešení krizí může být tedy plně 
zpravomocněn učinit takové rozhodnutí sám. 

Porovnání jednotlivých variant 

Rozhodnutí o půjčce jinému mechanismu financování k řešení krizí vyžaduje znalost 
současné situace na finančním trhu, jíž disponuje zejména MF v souvislosti s jím 
vykonávanými činnostmi v oblasti tvorby koncepce politiky finančního trhu. Zároveň není 
vhodné rozhodnutí nechávat pouze na fondu pro řešení krizí, neboť toto rozhodnutí může mít 
přímý systémový nebo fiskální dopad. MF rovněž již úzce spolupracuje s FPV, což se jeví 
jako příhodné vzhledem k předpokládané společné struktuře správy FPV a fondu pro řešení 
krizí. Rozhodnutí samotného MF může být také snadněji přijato s příslušnou naléhavostí, jak 
to vyžaduje čl. 106 odst. 2 BRRD. 

Z výše uvedených důvodů bylo vyhodnoceno MF jako nejvhodnější orgán, který může 
učinit rozhodnutí o poskytnutí půjčky z fondu pro řešení krizí jinému mechanismu 
financování. Vzhledem k možnému systémovému nebo fiskálnímu dopadu takového 
rozhodnutí, je považováno za vhodné, aby MF s poskytnutím půjčky z fondu pro řešení krizí 
udělovalo souhlas.  

 
3) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Jako nejvhodnějším orgánem k učinění rozhodnutí ve věci poskytnutí půjčky jinému 
mechanismu financování se jeví MF, přičemž z důvodu možného systémového nebo 
fiskálního dopadu takového rozhodnutí, je navrhována nutnost udělení souhlasu MF. 

K implementaci se navrhuje varianta A.2: Souhlas příslušného ministerstva. 
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ČLÁNEK 109 ODST. 5 – LIMIT ZAPOJENÍ SYSTÉMU 
POJIŠTĚNÍ VKLADŮ 

 

1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY S VYMEZENÍM VARIANT 

Čl. 109 odst. 5 BRRD stanoví, že objem prostředků systémů pojištění vkladů 
použitých dle čl. 109 odst. 1 nesmí přesáhnout 50 % cílové úrovně prostředků systému 
pojištění vkladů. Členským státům je umožněno po zvážení specifičnosti svého 
národního bankovního sektoru tuto procentní hranici navýšit.  

BRRD v čl. 109 odst. 1 stanovuje povinné použití finančních prostředků ze systému 
pojištění vkladů (v ČR FPV) v případě přijetí opatření k řešení krize za předpokladu, že je 
tímto opatřením zajištěno, že vkladatelé budou mít i nadále přístup ke svým vkladům. 
V takovém případě se systém pojištění vkladů (DGS), k němuž instituce v režimu řešení krize 
náleží, podílí na opatření k řešení krize částkou: 

a) odpovídající výši krytých vkladů, která by byla odepsána za účelem absorbování 
ztrát instituce v souladu s čl. 46 odst. 1 písm. a), pokud by byly kryté vklady 
zahrnuty do závazků použitelných pro účely odpisu či konverze závazků (bail-in) 
a odepsány ve stejném rozsahu jako závazky za věřiteli se stejnou úrovní priority 
podle vnitrostátního práva, jímž se řídí běžné insolvenční řízení; nebo, 

b) odpovídající výši ztrát, které by utrpěli pojištění vkladatelé při použití jednoho či 
více nástrojů k řešení krize jiných, než je odpis a konverze závazků (bail-in), 
kdyby utrpěli ztráty úměrné ztrátám, které postihly věřitele se stejnou úrovní 
priority podle vnitrostátního práva, jímž se řídí běžné insolvenční řízení.  

Zapojení DGS do financování opatření k řešení krize v podobě odpisu a konverze 
závazků nastává až v okamžiku provedení odpisu všech vlastních zdrojů, podřízeného dluhu 
a všech odepisovatelných závazků včetně vkladů v hodnotě nad výši krytí (100 000 EUR). Ve 
všech případech nezávisle na řešení uvažované diskrece nesmí rozsah zapojení systému 
pojištění vkladů přesáhnout výši ztrát, které by nesl, pokud by instituce byla likvidována 
v běžném insolvenčním řízení. V této souvislosti mají členské státy dle čl. 108 zajistit, aby 
v rámci běžného insolvenčního řízení měly kryté vklady vyšší prioritu než pojištěné vklady 
fyzických osob a malých a středních podniků, které přesahují výši krytí. Pokud by bylo 
následným oceněním dle čl. 74 určeno, že příspěvek poskytnutý systémem pojištění vkladů 
byl vyšší než jeho čistá ztráta, kterou by utrpěl v rámci běžného insolvenčního řízení, je 
systém pojištění vkladů oprávněn k obdržení rozdílu z mechanismu financování k řešení krizí.  

BRRD v čl. 109 odst. 5 stanovuje paralelní limit objemu prostředků, kterými se systém 
pojištění vkladů podílí na opatření k řešení krize, a to 50 % cílové úrovně financování tohoto 
systému. Členským státům je umožněno po zvážení specifičnosti svého národního 
bankovního sektoru tuto procentní hranici navýšit – to je předmětem diskrece čl. 109 odst. 5. 

V prvé řadě je třeba upřesnit, o jakou sumu se jedná v případě 50 % cílové úrovně 
financování stanovené pro systém pojištění vkladů (v ČR FPV). V současné době totiž není 
cílová úroveň prostředků FPV zákonem explicitně určena24. Povinnost stanovit cílovou 

                                                           
24  Zákon o bankách pouze stanoví, že dosáhne-li objem prostředků FPV 1,5 % celkového objemu pohledávek  

z vkladů pojištěných u FPV, snižuje se čtvrtletní příspěvek bank na 0,01 % a stavebních spořitelen na 0,005 % 
z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů. Jedná se však o určitou formu národní cílové úrovně, 
neboť v současné době platné znění směrnice o systémech pojištění vkladů (DGSD) cílovou úroveň nestanoví.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK4Q1U)



MF odd. 2701 - Analýzy finančního trhu Zákon č. ../… Sb. (ZOPRK) ZZ RIA 

-76- 
 

úroveň však zavádí novela směrnice o systémech pojištění vkladů (DGSD), která v čl. 10 
odst. 2 ukládá členským státům zajistit, aby do 3. července 2024 byly v systému pojištění 
vkladů k dispozici prostředky nejméně ve výši 0,8 % krytých vkladů všech členů systému 
pojištění vkladů. Členským státům je zde dána možnost nejen cílovou úroveň navýšit, ale také 
při splnění daných podmínek a se souhlasem Komise snížit až na úroveň 0,5 % krytých 
vkladů. Členské státy mají do 3. července 2015 přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s čl. 10 DGSD, proto je třeba v kontextu čl. 109 odst. 5 BRRD 
brát v úvahu cílovou úroveň financování dle novely DGSD.  

BRRD dále v čl. 109 odst. 5 stanoví, že pokud budou prostředky ze systému pojištění 
vkladů použity dle čl. 109 odst. 1 až 4 a zároveň by došlo ke snížení objemu dostupných 
prostředků v systému pojištění vkladů pod 2/3 cílové úrovně systému pojištění vkladů, musí 
být výše příspěvku do systému pojištění vkladů nastavena na takovou úroveň, aby během 6 let 
bylo dosaženo požadované cílové úrovně financování. Pro řešenou diskreci dle čl. 109 odst. 5 
má i toto ustanovení relevanci (viz dopad č. 3). 

V dané otázce byly identifikovány dvě varianty řešení:    

Varianta A: Stanovení limitu zapojení FPV na úrovni 50 % jeho cílové úrovně 
Varianta B: Stanovení vyššího limitu zapojení FPV  

Varianta A představuje nevyužití diskrece v čl. 109 odst. 5, varianta B předpokládá 
využití dané diskrece. 

  
2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

V této části jsou nejprve blíže popsány aspekty jednotlivých variantních řešení 
nastavení limitu zapojení FPV do opatření k řešení krize dle čl. 109 odst. 5. Dále jsou 
specifikovány dopady uvažovaných variantních řešení. Vzhledem k dosud neprovedené 
implementaci novely DGSD do české legislativy a tedy nemožnosti znát výši, v jaké bude 
s konečnou platností nastavena cílová úroveň financování FPV, předpokládáme v dalších 
částech textu cílovou úroveň financování ve výši 0,8 % krytých vkladů. K navýšení příspěvku 
do FPV by došlo v případě poklesu pod úroveň 0,53 % krytých vkladů (2/3 z 0,8 % krytých 
vkladů). 

Varianta A: Stanovení limitu zapojení FPV na úrovni 50 % jeho cílové úrovně 

Tato varianta předpokládá ponechání limitu maximálního příspěvku FPV v kontextu 
čl. 109 odst. 1 na 50 % cílové úrovně financování, tj. 0,4 % krytých vkladů, což 
k 31. 12. 2013 odpovídá částce 7 mld. Kč (kryté vklady k tomuto datu dosahovaly úrovně 
1 750 mld. Kč25).  

Prvním aspektem řešené diskrece je velikost potenciálního zatížení FPV. Finanční 
rezervy FPV k 31. 7. 2014 dosahovaly částky 20,22 mld. Kč26 (1,15 % objemu krytých 
vkladů z 31. 12. 2013). Limit dle Varianty A by tedy k danému datu znamenal čerpání zhruba 
35 % skutečných prostředků FPV.  

                                                           
25 Tato částka zahrnuje kryté vklady bank a stavebních spořitelen a všechny pojištěné vklady družstevních 

záložen k danému datu. 
26 Tento objem rezerv již zahrnuje výplatu klientů zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva ve výši 

11,9 mld. Kč, což představuje 99 % z celkového nároku. Neobsahuje však výplatu vkladů klientů družstevní 
záložny WPB Capital, která probíhá od 14. 10. 2014. Klientům záložny WPB Capital mají být vyplaceny 
náhrady vkladů ve výši 2,79 mld. Kč. 
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K zásadní změně výše uvedeného odhadu však dojde, pokud prostředky FPV dále 
poklesnou. Od konce ledna 2014 výplata náhrad za vklady u Metropolitního spořitelního 
družstva (MSD) snížila prostředky FPV již o téměř 12 mld. Kč a vzhledem k odejmutí 
povolení družstvu WPB Capital působit jako družstevní záložna a následnému oznámení 
o jeho neschopnosti dostát svým závazkům se objem prostředků FPV dále sníží 
o 2,79 mld. Kč. V extrémním případě, kdy by byl FPV v budoucnu úplně vyčerpán (z titulu 
výplat náhrad vkladů), by nadále musel dle čl. 109 odst. 1 přispět částkou odpovídající 50 % 
cílové úrovně, což by znamenalo nutnost získání těchto prostředků z jiných zdrojů a následně 
prohloubilo zatížení úvěrových institucí, které do FPV přispívají. Z výše uvedeného tedy 
vyplývá, že stanovení limitu zapojení FPV je zásadní zejména pro období, kdy je FPV 
oslaben z titulu předchozích výplat náhrad vkladů. 

Druhým podstatným aspektem řešené diskrece je také to, zda konkrétní hodnota limitu 
dovolí čerpat dostatek prostředků pro opatření k řešení krize. 50 % limit, tedy Varianta A, 
představuje dle dat k 31. 12. 2013 částku 7 mld. Kč. Pokud by došlo k aplikaci nástroje bail-
in, pak by prostředky FPV měly nahradit odpis krytých vkladů. U velkých bank (s bilanční 
sumou nad 250 mld. Kč) by částka 7 mld. Kč odpovídala 1,69 až 11,27 % krytých vkladů. 
Jinými slovy, nastavení limitu 50 % by znamenalo, že by FPV pokryl odpis krytých vkladů 
pouze do výše 1,69 až 11,27 %.  

Třetí aspekt řešené diskrece se týká proveditelnosti financování řešení krize, pokud by 
bylo nutné přistoupit k vyššímu odpisu krytých vkladů, než by byl schopen pokrýt FPV 
omezený 50% limitem zapojení. Orgánu příslušnému k řešení krize v takové situaci BRRD 
neumožňuje přímo pokrýt zbývající část odpisu krytých vkladů prostředky fondu pro řešení 
krizí a limit zapojení FPV tedy představuje maximální výši úhrady ztráty pomocí nástroje 
bail-in. Nicméně po dosažení stropu pro využití prostředků FPV může orgán příslušný 
k řešení krize dále uplatnit jiný nástroj k řešení krize, který mu umožní využít prostředky 
fondu pro řešení krizí. V úvahu by přicházel zejména převod závodu nebo popř. části závodu 
instituce na překlenovací instituci, jejíž aktiva by mohl orgán příslušný k řešení krize navýšit 
z prostředků fondu pro řešení krizí podle písm. (d) čl. 101 odst. 1 tak, aby odpovídala hodnotě 
transferovaných pasiv. 

Varianta B: Stanovení vyššího limitu zapojení FPV 

V této variantě by maximální příspěvek FPV vzhledem k jeho roli dle čl. 109 odst. 1 
mohl přesahovat 0,4 % krytých vkladů. Maximální limit zapojení BRRD neuvádí – teoreticky 
by tedy mohl být nastaven i nad 100 % cílové úrovně systému pojištění vkladů. Jakýkoli vyšší 
limit než ve Variantě A znamená vyšší potenciální zatížení FPV, na druhou stranu ale také 
možnost aplikovat nástroj bail-in u krytých vkladů ve větším rozsahu (a tedy kompenzovat 
vyšší ztrátu na aktivní straně bilance banky v režimu řešení krize). Konkrétní odhad výše 
limitu ve Variantě B bude proveden až v případě, že by byla Varianta B obecně vyhodnocena 
jako vhodnější.  

Porovnání jednotlivých variant  

1. Dopad na výši prostředků FPV 
Tento dopad spočívá v tom, že v případě participace prostředků FPV na financování 

opatření k řešení krize poklesne zůstatek FPV. Zde je třeba posoudit dopady tohoto rizika 
v podmínkách ČR. Členský stát by totiž měl při využití diskrece v čl. 109 odst. 5 přihlédnout 
ke specifikům svého bankovního sektoru. Přestože nejsou tato specifika v BRRD konkrétněji 
charakterizována, lze konstatovat, že zvýšení hranice limitu zapojení DGS přináší menší 
riziko zejména pro členské státy, jejichž bankovní sektor vykazuje velmi vysokou 
koncentraci, tj. všechna aktiva sektoru jsou v držení malého počtu relativně velkých 
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úvěrových institucí. Lze se totiž domnívat, že v případě jejich selhání by byla s ohledem na 
jejich velikost a tedy i systémovou významnost spíše aplikována opatření k řešení krize než 
likvidace a zahájení vyplácení náhrad vkladů z DGS. Volnější limit zapojení prostředků DGS 
pro financování řešení krize (Varianta B) by tedy nemusel znamenat vyšší riziko nedostatku 
prostředků DGS na výplaty náhrad, protože by bylo obecně menší riziko výplat náhrad 
z DGS. 

Obecně však platí, že určit podle současné struktury finančního sektoru, s jakou 
pravděpodobností bude v případě jednotlivých subjektů potřeba využít nástrojů k řešení krize, 
může být předem obtížné, neboť toto záleží na řadě dalších faktorů, jako je mj. vzájemná 
propojenost a riziko nákazy mezi jednotlivými subjekty, jehož konkrétní podoba se může 
v souvislosti s konkrétním spouštěčem krize v čase měnit. V případě ČR podíl  
4 největších úvěrových institucí na celkových aktivech bankovního sektoru ke konci roku 
2013 činil 57,98 %. Herfindahl-Hirschmanův index, běžně používaný pro zjištění koncentrace 
na daném trhu, dosahoval na konci roku 2013 v sektoru úvěrových institucí v ČR hodnoty 
99927, což je hodnota těsně pod hranicí značící mírně koncentrovaný trh28. Také při 
praktickém pohledu na trh v ČR je patrné, že na něm působí velký počet institucí (jejichž 
celková hodnota aktiv není ze sektorového hlediska nevýznamná), u kterých by v případě 
problémů bylo řešením spíše zahájení insolvenčního řízení a výplata náhrad vkladů z FPV. 
Těmito malými nesystémově významnými institucemi jsou v ČR např. i družstevní záložny, 
které se sice na celkových aktivech úvěrových institucí v ČR podílely k 31. 12. 2013 pouze 
0,61 %, v absolutním vyjádření však pojištěné vklady družstevních záložen ke stejnému datu 
činily 26,5 mld. Kč, přičemž lze předpokládat, že většina těchto vkladů bude v případě 
likvidace dané záložny předmětem výplaty náhrady vkladů. FPV by však tyto náhrady ze 
svých prostředků v současné době pokrýt nemohl. 

Pokud nebudeme uvažovat problémy celého sektoru, ale jediné instituce, pak by 
v případě pádu středně velké banky (u které stále nelze vždy očekávat splnění všech 
předpokladů pro spuštění řešení krize) byly prostředky FPV určitě nedostatečné.  

Jak pohled přes Herfindahl-Hirschmanův index, tak praktický pohled na trh v ČR 
dokládá, že ČR není zemí, která by mohla díky vysoké koncentraci trhu předpokládat  
v případě problémů některé z menších úvěrových institucí realizaci opatření k řešení krize 
místo výplat náhrad z DGS. Z tohoto pohledu je tedy riziko nedostatku prostředků FPV 
skutečně reálné, u Varianty B je vyšší. Zhmotněním tohoto rizika mohou být vyšší náklady na 
provedení výplaty náhrady vkladů v případě, že FPV bude nucen si obstarat potřebné peněžní 
prostředky na trhu. Dopadem na úvěrové instituce by pak byly zvýšené příspěvky do FPV.  

Zásadním, byť spíše psychologickým aspektem vyššího čerpání z FPV může být 
pokles důvěry vkladatelů v systém pojištění vkladů. Dopad na důvěru veřejnosti může mít 
samotné provedení výplaty na účely spojené s řešením krize banky. Výrazný pokles 
prostředků ve FPV může ve vkladatelích vzbudit značné obavy z kredibility systému pojištění 
vkladů i přesto, že již nyní prostředky FPV pokrývají méně než 2 % krytých vkladů 
úvěrových institucí se sídlem v ČR. Pokles prostředků totiž může vyvolat (např. mediální) 
diskusi, díky které si více vkladatelů uvědomí obecnou nedostatečnost výše prostředků FPV.  

                                                           
27  ECB: Structural Indicators for the EU Banking Sector online, Frankfurt am Main: European Central Bank, 

31. 7. 2014. 
28 Herfindahl-Hirschmanův index (HHI) je počítán jako součet druhé mocniny tržního podílu jednotlivých 

úvěrových institucí v ČR podle celkových aktiv a může nabývat hodnot od 0 do 10 000. Na 
nekoncentrovaném trhu dosahuje HHI hodnot do 1 000 včetně, na mírně koncentrovaném trhu hodnot 1 001 – 
1 800, na vysoce koncentrovaném trhu hodnot 1 801 – 9 999 a na monopolním trhu hodnoty 10 000. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XZK4Q1U)



MF odd. 2701 - Analýzy finančního trhu Zákon č. ../… Sb. (ZOPRK) ZZ RIA 

-79- 
 

Důvěru může rovněž výrazně snížit případné zkomplikování výplaty náhrad vkladů, 
pokud by k ní mělo dojít po předchozím vyčerpání fondu z důvodu vyplacení jeho příspěvku 
na opatření k řešení krize. Přestože FPV disponuje dalšími možnostmi obstarání si 
dodatečných zdrojů, samotná diskuse (opět např. mediální) může vyvolat snížení důvěry. 

DGSD v čl. 11 odst. 2 v souvislosti s použitím DGS v procesu řešení krize vymezuje, 
že orgán příslušný k řešení krize stanoví po konzultaci s DGS částku, kterou bude muset DGS 
v rámci řešení krize vyplatit. Případný nedostatek prostředků FPV či dopady vyplacení 
stanovené částky na další fungování FPV tedy bude zváženo. Toto ustanovení však 
neznamená, že orgán příslušný k řešení krize může příspěvek DGS v kontextu řešení krize 
přímo dle své úvahy zvýšit nebo snížit – čl. 109 odst. 1 BRRD vyžaduje příspěvek od DGS 
v jasně dané výši, i kdyby s tím orgán příslušný k řešení krize nesouhlasil. Nicméně, orgán 
příslušný k řešení krize může dopad na výši prostředků DGS zohlednit v samotné volbě 
nástrojů k řešení krize. Rozhodování orgánu příslušného k řešení krize (po konzultaci s FPV) 
o konkrétní podobě řešení krize a zapojení FPV by bylo ve variantě B výrazně flexibilnější 
a umožnilo přijmout takové řešení, které bude v souladu s podmínkami v danou chvíli. 
Obecně by bylo možné zvolit opatření s větším zapojením FPV v případě dostatku prostředků 
ve FPV29, nebo naopak pokud by byl objem prostředků ve FPV v danou chvíli příliš nízký či 
hrozilo riziko výplat náhrad v blízké budoucnosti, mohla by být výplata FPV v kontextu 
řešení krize orgánem příslušným k řešení krize omezena či zcela vyloučena (resp. by byla 
vybrána taková podoba opatření k řešení krize, která by nevyžadovala zapojení prostředků 
FPV). Řídit míru zapojení DGS do financování řešení krize prostřednictvím výběru 
jednotlivých nástrojů a opatření k řešení krize může být však v praxi obtížné, neboť orgán 
příslušný k řešení krize musí při řešení krize zohledňovat i řadu dalších kritérií a ne jen dopad 
na DGS (především musí dbát o dosažení cílů uvedených v čl. 31 odst. 2 BRRD). Na druhou 
stranu je však třeba zdůraznit, že i samotná existence limitu zapojení DGS může být pro orgán 
příslušný k řešení krize z hlediska modelování vhodné strategie řešení krize omezující 
a pokud na tento limit ve svém uvažovaném scénáři řešení krize narazí, musí se se vzniklou 
situací vypořádat uplatněním dalších nástrojů či pravomocí k řešení krize ve stejné míře, jako 
by tomu bylo v případě, kdy by ho při plánování řešení krize neomezoval limit zapojení FPV, 
nýbrž riziko nedostatku či reálný nedostatek prostředků ve FPV.  

Určitým rizikem vyšší flexibility rozhodování orgánu příslušného k řešení krize ve 
variantě B je nesprávné odhadnutí dalšího vývoje na trhu po implementaci opatření k řešení 
krize. Pokud by byla chybně očekávána stabilizace, došlo k vyššímu zapojení FPV než ve 
variantě A a následně oproti očekávání došlo k pádu některé z bank, bylo by ve FPV méně 
prostředků než při aplikaci striktnějšího limitu dle varianty A. Odhad výše ztráty institucí, při 
které by bylo třeba zapojení FPV do financování řešení krize a jakou výši ztrát by byl FPV 
případně schopen pokrýt je uveden v následující subkapitole týkající se dopadu na výši 
prostředků fondu pro řešení krizí. 

                                                           
29 V případě, že již nedojde po vyplacení náhrad vkladů klientům WPB Capital k žádným dalším výplatám 

náhrad vkladů, lze očekávat, že ke dni účinnosti novely DGSD (3. července 2015) může výše prostředků ve 
FPV dosahovat cca 20,4 mld. Kč. Pokud budeme předpokládat budoucí výtěžnost pohledávek na úrovni 50 % 
(podle výroční zprávy FPV za rok 2013 se výtěžnost pohledávek za pojištěnými institucemi u ukončených 
konkurzních řízení a likvidací k 31. 12. 2013 pohybovala na úrovni 51,4 %.), mohl by fond po ukončení 
dosud běžících konkurzních řízení a likvidací disponovat až cca 32 mld. Kč. Směrnicí požadovaná výše 
prostředků FPV v roce 2024 by přitom měla při predikci růstu objemu krytých vkladů pomocí lineární funkce 
(viz řešení diskrece v čl. 102 odst. 1 – nastavení cílové úrovně mechanismu financování) a při předpokládané 
cílové úrovni FPV ve výší 0,8 % krytých vkladů dosahovat 20,6 mld. Kč. 
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2. Dopad na výši prostředků fondu pro řešení krizí 
Tento dopad, na rozdíl od dopadu popsaného výše, spočívá v tom, že v případě nižší 

participace prostředků FPV na financování opatření k řešení krize může nastat situace, že by 
k plnému provedení odpisu nebo konverze závazků (bail-in) bylo potřebné vyšší zapojení 
FPV. Ponechání limitu zapojení FPV na 50 % jeho cílové úrovně (tedy Varianta A) 
v takovém případě poskytuje oproti Variantě B méně dostupných prostředků k provedení 
odpisu nebo konverze závazků. V případě omezeného příspěvku FPV, který by nepokryl 
potřebnou výši odpisu krytých vkladů, by byl orgán příslušný k řešení krize nucen uzpůsobit 
provedení řešení krize tak, aby tato potřeba mohla být pokryta výplatou z fondu pro řešení 
krizí, což zvyšuje riziko vyčerpání zdrojů z tohoto fondu. Paralelním dopadem by mohl být 
i méně úspěšný průběh procesu řešení krize a následné sekundární negativní dopady na 
stabilitu finančního sektoru zvyšující riziko potřeby plnění z FPV. 

Zvýšení limitu zapojení FPV by bylo žádoucí, pokud by banky byly téměř výhradně 
financovány prostřednictvím klientských vkladů, které by nepřesahovaly limit krytí. Úvěrové 
instituce v ČR jsou dlouhodobě v dominantní míře financovány prostřednictvím depozit od 
klientů. K 31. 12. 2013 se vklady od klientů podílely na celkových pasivech bankovního 
sektoru cca 64,8 %. U velkých bank, na které by v případě jejich problémů byla s velkou 
pravděpodobností uplatněna opatření k řešení krize, činil tento podíl 65,3 %. 
Z odepisovatelných závazků v rámci odpisu nebo konverze závazků jsou však dle čl. 44 odst. 
2 vyloučeny z klientských vkladů pouze kryté vklady, které průměrně za sektor k 31. 12. 2013 
tvořily 51,7 % (u velkých bank 52,6 %) všech klientských vkladů. V průměru za sektor tedy 
k uvedenému datu zbývá v bilancích bank skoro polovina celkových pasiv, která mohou být 
předmětem odpisu nebo konverze závazků, aniž by financování řešení krize vyžadovalo 
zapojení FPV. Toto hledisko je však vhodné aplikovat i na úrovni jednotlivých velkých bank, 
neboť uvedené průměrné údaje nemusí dostatečně zohlednit odlišnosti ve struktuře 
financování jednotlivých institucí. FPV by byl zapojen v procesu odpisu nebo konverze 
závazků až po provedení odpisu všech vlastních zdrojů, podřízeného dluhu a všech 
odepisovatelných závazků. Vysoká kapitálová přiměřenost velkých českých bank, která 
k 31. 12. 2013 dosahovala 16,26 %, se promítá v podílu vlastního kapitálu na celkových 
pasivech, který může být odepsán. V průměru za skupinu velkých bank tvořily ke konci roku 
2013 odepisovatelné kapitálové nástroje 7,4 % celkových pasiv. U dvou velkých bank by 
v případě jejich vstupu do režimu řešení krize dosáhl k 31. 12. 2013 odpis vlastního kapitálu 
a případně podřízeného dluhu vyhovujícímu regulatorním podmínkám na jeho započtení do 
vedlejšího původního kapitálu (Additional Tier 1) či dodatkového kapitálu (Tier 2) vyšší 
úrovně než 8 % celkových pasiv dané banky. U zbývajících dvou velkých bank by bylo třeba 
ke splnění 8% odpisu z celkových pasiv odepsat z celkové hodnoty pasiv navíc 1,2 %, 
resp. 2,7 % odepisovatelných závazků. 

Odpis ve výši alespoň 8 % celkových pasiv instituce mimo jiné30 umožňuje zapojit do 
řešení krize také FPV, aby poskytl příspěvek za ztráty, které by jinak utrpěli majitelé krytých 
vkladů. Při simulaci uplatnění odpisu nebo konverze závazků na jednotlivé velké banky 
pomocí dat k 31. 12. 2013 by za předpokladu potřeby doplnění regulatorního kapitálu ve výši 
8 % RWA byla spuštěna výplata z FPV nejdříve v okamžiku, kdy by u jedné z velkých bank 
dosáhla ztráta více než 40 % jejích aktiv. Příspěvek při limitu zapojení FPV ve výši 50 % by 
pokryl ztrátu ve výši 0,82 % celkových aktiv této banky (ve skupině velkých bank průměrně 
1,00 % celkových aktiv, maximálně 1,51 %). Po účinnosti BRRD a zejména se začátkem 
                                                           
30 Dále tato výše odpisu umožňuje, aby orgán příslušný k řešení krize mohl v případě systémové krize požadovat 

financování prostřednictvím využití vládních stabilizačních nástrojů dle článků 56 až 58 nebo umožňuje 
uplatnění nástrojů k řešení krize v situaci, kdy je na fond pro řešení krizí nepřímo převedena část ztrát 
instituce (čl. 101 odst. 2).  
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účinnosti opatření umožňujícího odpis nebo konverzi závazků lze očekávat změnu struktury 
financování bank. Ve struktuře závazků bank mohou začít nabývat větší podíl nejen kryté 
vklady, nýbrž i kryté dluhopisy a další instrumenty, které nelze dle čl. 44 odst. 2 odepsat či 
konvertovat. Z tohoto důvodu tedy výše ztráty, při které by došlo v rámci řešení krize 
k zapojení prostředků z FPV, může být nakonec nižší než výše uvedených 40 %, a to 
v závislosti na intenzitě změny struktury závazků bank. 

Z údajů za celý bankovní sektor ani za jednotlivé banky nevyplývá, že by limit 
zapojení FPV bylo nutné vzhledem k současné struktuře financování bank zvyšovat. I přes 
poměrně vysokou míru financování prostřednictvím krytých vkladů zbývají v bilancích bank 
vlastní zdroje a odepisovatelné závazky, které jsou schopny pokrýt minimálně 
40% znehodnocení celkových aktiv při struktuře bilancí velkých bank k 31. 12. 2013. Lze se 
tedy současně domnívat, že zapojení FPV v řešení krize lze považovat spíše za málo 
pravděpodobné. Patrně by mohl být významnější příspěvek FPV při řešení krize požadován až 
ve velmi mimořádné situaci systémové krize, kdy je však orgánu příslušnému k řešení krize 
dle čl. 37 odst. 10 umožněno využít k financování opatření k řešení krize alternativní 
prostředky získané skrz použití vládních stabilizačních nástrojů v souladu s čl. 56 až 58. 
Prostředky z FPV by tak v takové situaci nemusely být vůbec čerpány. 

3. Dopad na výši odváděných příspěvků do FPV a fondu pro řešení krizí 
BRRD v čl. 109 odst. 5 stanovuje, že pokud budou prostředky DGS použity dle čl. 109 

odst. 1 a zároveň dojde ke snížení objemu dostupných prostředků v DGS pod 2/3 jeho cílové 
hodnoty financování, musí být výše příspěvku do DGS nastavena na takovou úroveň, aby 
během 6 let bylo dosaženo požadované cílové úrovně financování. Stejný požadavek však 
DGSD zavádí vždy, pokud dojde ke snížení disponibilních prostředků systému pojištění 
vkladu pod 2/3 cílové hodnoty nezávisle na účelu použití prostředků. 

Pokud budeme předpokládat objem dostupných prostředků ve FPV ve výši 0,8 % 
krytých vkladů, dojde ve variantě A i B při krytí ztrát na úrovni stanoveného limitu k poklesu 
objemu prostředků ve fondu pod 2/3 jeho cílové úrovně. Při vývoji objemu pojištěných 
vkladů uvažovaném v rámci tohoto dokumentu (viz diskrece v čl. 102 odst. 1) při současném 
nastavení příspěvků nemuselo dojít ke zvýšení příspěvků ani při úplném vyčerpání fondu 
(limit zapojení 100 %), neboť by došlo k jeho naplnění na cílovou úroveň dříve, než během 
požadovaných 6 let.  

DGSD však nově zavádí, že výpočet příspěvku do systému pojištění vkladů má 
vycházet z objemu krytých vkladů a míry rizika podstupovaného přispívající institucí. 
Konečnou podobu výpočtu příspěvku zahrnující vzorec a rizikové indikátory určí EBA 
v prvním roce po vstupu DGSD v platnost. Případná nutnost zvýšení příspěvku do FPV se 
tedy bude odvíjet od podoby transpozice DGSD do českého právního řádu. Lze však obecně 
konstatovat, že varianta A představuje nižší riziko poklesu objemu dostupných prostředků 
FPV pod 2/3 cílové úrovně a následného případného zvýšení příspěvků zejména v případě, že 
v DGS bude více prostředků, než stanovuje cílová úroveň. Naopak vyšší limit zapojení DGS 
zvyšuje pravděpodobnost, že bude pokořena 2/3 hranice a budou aktivovány vyšší 
příspěvky.31  

BRRD zavádí stejné opatření se shodnými parametry (hraniční výše cílové úrovně 
a doba nutná k opětovnému dosažení cílové úrovně) i při poklesu objemu prostředků 
v případě fondu pro řešení krizí. Poté, co bude dosaženo cílové úrovně prostředků fondu pro 
řešení krizí (1,0 % krytých vkladů), požaduje čl. 102 odst. 2 v případě poklesu prostředků ve 
                                                           
31 Při 50% limitu zapojení DGS nedojde za předpokladu čerpání v plné výši tohoto limitu k aktivaci vyšších 

příspěvků v případě, že objem prostředků fondu bude vyšší než 0,94 % krytých vkladů. 
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fondu pod 2/3 cílové úrovně navýšení příspěvku na takovou úroveň, aby bylo během 6 let 
znovu dosaženo cílové úrovně. Dopady jednotlivých variant na výši odváděných příspěvků do 
fondu pro řešení krizí jsou však z důvodu potenciálně vyššího čerpání fondu pro řešení krizí 
při financování řešení krize obrácené. Varianta A představuje vyšší riziko poklesu objemu 
dostupných prostředků fondu pro řešení krizí pod 2/3 cílové úrovně a následného případného 
zvýšení příspěvků. Naopak Varianta B stanovující vyšší limit zapojení DGS snižuje 
pravděpodobnost, že bude překročena 2/3 hranice a budou aktivovány vyšší příspěvky. 

4. Dopad rozdílných podmínek zavedení vyšších odvodů a ex-post příspěvků u FPV 
a fondu pro řešení krizí  

Dojde-li k velkému znehodnocení aktiv instituce, může být k provedení odpisu nebo 
konverze závazků potřebné vyšší zapojení FPV, než které mu je ze zákona povoleno. 
V takovém případě by byl orgán příslušný k řešení krize nucen uzpůsobit postup řešení krize 
tak, aby chybějící prostředky byly poskytnuty z fondu pro řešení krizí. Takovéto uzpůsobení 
opatření k řešení krize však může vést k značnému poklesu nebo i vyčerpání prostředků 
z fondu pro řešení krizí, ke kterému by v případě vyššího limitu zapojení FPV nedošlo. Při 
vyšším zapojení FPV ovšem mohou být redukovány či vyčerpány naopak prostředky ve FPV. 
Obě varianty by měly stejný dopad na přispívající instituce, pokud by podmínky doplnění 
prostředků do obou fondů (v situaci, kdy výše dostupných prostředků klesne pod stanovenou 
hranici nebo je z důvodu nedostatku prostředků nutné zavést ex-post příspěvky) byly shodné.  
Tabulka 10: Podmínky doplnění prostředků ve FPV a fondu pro řešení krizí 

  FPV Fond pro řešení krizí 

Cílová úroveň 0,8 % krytých vkladů 1,0 % krytých vkladů 

Doplnění prostředků na úroveň 
cílové úrovně během 6 let 

Pokles prostředků pod 2/3 cílové 
úrovně 

Pokles prostředků pod 2/3 cílové 
úrovně 

Zavedení ex-post příspěvků Objem prostředků nedostačuje 
k výplatě náhrad vkladů 

Objem prostředků nedostačuje 
k provedení opatření k řešení krize 

Maximální výše ročního ex-
post příspěvku 0,5 % krytých vkladů 32 3násobek ročního ex-ante příspěvku 33 

Možnost odložení platby ex-
post příspěvku Ano Ano 

 
Z předchozí tabulky je patrné, že podmínky doplnění prostředků ve FPV a fondu pro 

řešení krizí se liší. Zvýšení limitu zapojení FPV by tedy mohlo mít opodstatnění, pokud by 
jeho čerpání bylo výhodnější než čerpání fondu pro řešení krizí. Konkrétně tedy, pokud by 
podmínky doplnění prostředků FPV měly oproti podmínkám doplnění prostředků do fondu 
pro řešení krizí mírnější dopad na přispívající instituce a z toho plynoucí zmírnění rizika 
finanční nestability a nepříznivého ekonomického vývoje po provedení řešení krize. 

Cílová úroveň prostředků fondu pro řešení krizí činí 1 % krytých vkladů všech 
úvěrových institucí povolených na území členského státu. Cílová úroveň FPV by dle DGSD 
měla nově činit 0,8 % krytých vkladů jeho členů. FPV by tedy kvůli své nižší cílové úrovni 
vyžadoval během 6letého období v případě poklesu objemu prostředků pod 2/3 cílové úrovně 
nižší příspěvky, než fond pro řešení krizí. Avšak do FPV nepřispívají obchodníci s cennými 
                                                           
32  Na základě predikovaného objemu krytých vkladů (viz diskrece k čl. 102 odst. 2 – nastavení cílové úrovně 

mechanismu financování) k 31. 12. 2014 by mohly banky celkem zaplatit až 9,2 mld. Kč. 
33 3násobek ročního ex-ante příspěvku za rok 2015 (počítaného na základě predikovaného průměrného objemu 

krytých vkladů v roce 2014) by dosahoval za celý bankovní sektor cca 6,3 mld. Kč. 
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papíry (ti přispívají do GFOCP, který se na rozdíl od FPV na financování opatření k řešení 
krize nepodílí). OCP by tak mohli být v případě většího zapojení FPV v rámci řešení krize 
relativně méně zatíženi následnými příspěvky oproti úvěrovým institucím, které by mohly být 
zatíženy odvodem zvýšeného příspěvku do FPV ve větší míře, než kdyby spolu s OCP 
odváděly navýšený ex-ante příspěvek do fondu pro řešení krizí. 

V případě velkého zapojení prostředků fondu pro řešení krizí do financování opatření 
k řešení krize může ve variantě B dojít s vyšší pravděpodobností k souběhu odvodů 
zvýšených příspěvků do FPV, zvýšených ex-ante příspěvků nutných k splnění cílového stavu 
prostředků ve fondu pro řešení krizí (čl. 102 odst. 3) a případně ještě mimořádných ex-post 
příspěvků dle čl. 104, pokud by objem dostupných prostředků fondu pro řešení krizí nebyl 
dostatečný k pokrytí všech jeho ztrát, nákladů nebo výdajů. Na druhé straně vyšší participace 
prostředků nashromážděných ve FPV na financování ztrát u krytých vkladů v kontextu řešení 
krize ve variantě B může v některých případech snižovat riziko nutnosti uvalení mimořádného 
ex-post příspěvku placeného do fondu pro řešení krizí. Ex-post příspěvek v případě FPV není 
dle DGSD nutné ukládat ihned. Ex-post příspěvek v maximální výši 0,5 % krytých vkladů za 
rok by byl přispívající instituci uložen až v situaci, kdy by FPV musel přistoupit k výplatě 
náhrad vkladů, k jejímuž provedení by jím držený objem prostředků nebyl dostatečný. Ve 
výjimečných případech může orgán dohledu vyžadovat vyšší příspěvek. V případě uvalení 
mimořádného ex-post příspěvku umožňují oba fondy dané instituci za shodných podmínek 
odložit placení tohoto příspěvku. 

Z předchozího vyplývá, že nelze jednoznačně určit, že zvýšení limitu zapojení FPV by 
z hlediska podmínek zavedení vyšších odvodů a uvalení ex-post příspěvků u FPV a fondu pro 
řešení krizí vždy umožňovalo menší zatížení přispívajících institucí.  
Tabulka 11: Dopady jednotlivých variant nastavení limitu zapojení systému pojištění vkladů 

Dopady Varianta A Varianta B 

Riziko nedostatku prostředků FPV  + - 

Riziko nedostatku prostředků ve fondu pro řešení krizí  - + 

Více prostředků na provedení opatření k řešení krize  
(zejména bail-inu) 

- + 

Riziko vyšších odvodů (ex-ante) do FPV + - 

Riziko vyšších odvodů (ex-ante) do fondu pro řešení krizí - + 

Riziko uvalení ex-post příspěvků do fondu pro řešení krizí - + 

Riziko uvalení ex-post příspěvků do FPV + - 
 

3) VÝSLEDEK KONZULTACE 

Česká národní banka 

ČNB se s ohledem na fakt, že omezení zapojení FPV snižuje prostor pro odpis nebo 
konverzi závazků a může tak vést v konkrétní situaci k omezení flexibility a k volbě opatření 
s ještě silnějším dopadem na trh, kloní k variantě B. 
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Fond pojištění vkladů 

FPV se domnívá, že navýšení směrnicí uvedeného 50 % limitu zapojení systému 
pojištění vkladů v rámci řešení krize (při uvažovaném celkovém cílovém objemu FPV 0,8 % 
z krytých vkladů) na 100 %, jak je doporučováno v ZZ RIA, neodpovídá konkrétním 
podmínkám na českém bankovním trhu a trhu družstevních záložen a mohlo by ohrozit 
primární funkci pojištění vkladů, aniž by FPV měl možnost do rozhodnutí o objemu využití 
jeho prostředků v konkrétních případech jakkoli zasahovat. 

Česká bankovní asociace 

ČR by neměla zvyšovat minimální limit 50% zapojení FPV do opatření k řešení krize, 
neboť nelze vyloučit, že by prostředky FPV byly třeba vydat dvakrát na stejný účel, nejprve 
v rámci řešení krize a následně při jejím nezdaru v rámci výplaty náhrad za vklady. 
Důsledkem vyššího zapojení FPV mohou být dle ČBA také zvýšené nároky vůči ostatním 
bankám na doplnění prostředků do FPV (zvýšené příspěvky do FPV).  

Asociace pro kapitálový trh České republiky 

AKAT nepodporuje zvýšení limitu zapojení FPV nad 50 % cílové úrovně jeho 
prostředků ze shodných důvodů, které uvádí ČBA. 

Asociace družstevních záložen 

Bez vyjádření. 
 

4) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Obecně je nejzásadnějším kritériem vyhodnocení této diskrece dopad na prostředky 
FPV, vč. zprostředkovaného dopadu na důvěru v systém pojištění vkladů. Z toho pohledu by 
byla vhodnější varianta A. V úvahu je však nutné vzít fakt, že vyšší limit (tedy varianta B) 
neznamená automatické vyšší čerpání prostředků FPV, ale spíše větší flexibilitu 
v rozhodování orgánu příslušného k řešení krize o konkrétní podobě opatření k řešení krize 
a jeho financování. Skutečné zapojení FPV v kontextu řešení krize může orgán příslušný 
k řešení krize po konzultaci s FPV určit prostřednictvím výběru jednotlivých nástrojů 
a pravomocí k řešení krize, které budou na instituci v režimu řešení krize uplatněny. V obou 
variantách může být vždy na základě rozhodnutí orgánu příslušného k řešení krize použití 
prostředků FPV v rámci řešení krize omezeno, pokud FPV nebude disponovat dostatečnými 
zdroji, resp. pokud by negativa většího zapojení převážila nad pozitivy z pohledu finančního 
trhu jako takového. Varianta B předpokládající vyšší limit zapojení FPV však orgánu 
příslušnému k řešení krize umožňuje v případě dostatku prostředků ve FPV využít v souladu 
s čl. 109 odst. 1 tyto zdroje na financování opatření k řešení krize ve větší míře. Větší 
flexibilita rozhodování o využití zdrojů z FPV nebo fondu pro řešení krizí umožňuje navíc 
orgánu příslušnému k řešení krize zohlednit současný stav prostředků v obou fondech 
v souvislosti s podmínkami doplnění těchto prostředků a lépe ovlivnit následné zatížení 
přispívajících institucí z důvodu paralelního navýšení jejich odvodů do obou fondů.  

Zároveň je však vhodné konkrétní procentní limit zapojení FPV v rámci řešení krize 
stanovit, neboť neomezení tohoto limitu může v případě velmi vysoké ztráty instituce 
neúměrně zatížit FPV až do té míry, že by si musel obstarávat prostředky na finančním trhu. 
Limit zapojení prostředků FPV do financování řešení krize se navrhuje navýšit na 100 % 
cílové úrovně prostředků FPV dle čl. 10 odst. 2 směrnice DGS, která bude určena při 
transpozici této směrnice. Směrnice DGS standardně předpokládá cílovou úroveň systému 
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pojištění vkladů ve výši alespoň 0,8 % z krytých depozit. V rámci transpozice DGSD však 
může být stanovena i vyšší národní cílová výše prostředků FPV a finanční rezervy FPV poté 
mohou stejně jako v současné době značně převyšovat cílovou úroveň dle čl. 10 odst. 2 
DGSD ve výši 0,8 % celkových krytých vkladů. Z důvodu umožnění většího prostoru pro 
provedení odpisu nebo konverze závazků a zvýšení flexibility při používání prostředků 
k financování opatření k řešení krize se navrhuje vedle limitu zapojení prostředků FPV do 
financování řešení krize na úrovni 100 % cílové úrovně prostředků FPV dle čl. 10 odst. 2 
DGSD stanovit vyšší limit ve vztahu k dostupným prostředkům fondu. Bude-li objem 
dostupných prostředků ve FPV vyšší než 100 % cílové výše prostředků dle čl. 10 odst. 2 
DGSD, mohlo by být na financování opatření k řešení krize použito až 100 % objemu těchto 
dostupných prostředků.  

V zákoně však musí být jasně stanoveno, že tento vyšší limit týkající se dostupných 
prostředků je možné aktivovat až v případě, že prostředky FPV se pohybují nad objemem 
prostředků odpovídajícím cílové úrovni stanovené dle čl. 10 odst. 2 DGSD. Přestože finanční 
rezervy FPV dosahují v současné době vyšší úrovně, mohou být z důvodu výplaty náhrad 
v budoucnu vyčerpány a prostředky FPV budou opětovně doplňovány nejprve právě na 
cílovou úroveň stanovenou dle čl. 10 odst. 2 DGSD. Nadto jedním z cílů řešení krize dle 
čl. 31 odst. 2 je zabránění nepříznivým dopadům na finanční stabilitu sektoru a nadměrné 
čerpání prostředků z FPV, které by fond nutilo obstarat si chybějící prostředky na finančním 
trhu, by znamenalo vyšší riziko ohrožení finanční stability. Samozřejmě při každém čerpání 
prostředků z FPV v souvislosti s řešením krize budou muset být vždy před zahájením řešení 
krize orgánem příslušným k řešení krize zváženy možné dopady na FPV a zvolena taková 
podoba strategie řešení krize, která odpovídá nejen v té době aktuálnímu, nýbrž i v budoucnu 
předpokládanému stavu prostředků FPV.  

K implementaci se navrhuje varianta B: Stanovení vyššího limitu zapojení FPV, a to na 
100 % cílové úrovně prostředků FPV. Je-li objem dostupných prostředků ve FPV vyšší 
než objem prostředků odpovídají 100 % cílové úrovně prostředků FPV, spoluúčast FPV 
nesmí přesáhnout 100 % objemu dostupných prostředků ve FPV. 
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ČLÁNEK 20 ODST. 5 DELEGOVANÉHO AKTU KOMISE – 
PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA ZA PRVNÍCH 300 MIL. EUR 

CELKOVÝCH PASIV BEZ KAPITÁLU A KRYTÝCH 
VKLADŮ 

 
1) STRUČNÝ POPIS OTEVŘENÉ OTÁZKY 

Dle čl. 20 odst. 5 delegovaného aktu Komise mohou členské státy až do konce 
počátečního období uvedeného v čl. 69 odst. 1 SRMR povolit institucím, jejichž celková 
pasiva bez kapitálu a krytých vkladů mají hodnotu nad 300 mil. EUR a jejichž celková 
aktiva mají hodnotu 3 mld. EUR nebo méně, aby za prvních 300 mil. EUR celkových 
pasiv bez kapitálu a krytých vkladů zaplatily paušální částku 50 000 EUR. Pokud jde 
o celková pasiva bez kapitálu a krytých vkladů nad limitem 300 mil. EUR, zaplatí tyto 
instituce příspěvek stanovený standardním způsobem.  

Dle čl. 69 odst. 1 SRMR je koncem počátečního období míněn 1. leden 2024. Čl. 10 
delegovaného aktu Komise zavadí roční paušální příspěvky pro malé instituce, jejichž aktiva 
jsou nižší než 1 mld. EUR a zároveň, jejichž celková pasiva bez kapitálu a krytých vkladů 
mají hodnotu 300 mil. EUR nebo nižší. Pokud se celková aktiva instituce pohybují v rozmezí 
od 1 do 3 mld. EUR a její celková pasiva bez započtení kapitálu a krytých vkladů jsou nižší 
než 300 mil. EUR, neumožňuje znění čl. 10 a čl. 20 odst. 5 na dotyčnou instituci aplikovat ani 
zjednodušený přístup stanovení příspěvku pro malé banky s objemem aktiv do 1 mld. EUR 
(celková aktiva dotyčné instituce dosahují vyšší hodnoty), ani přechodný režim stanovení 
příspěvku pro banky s aktivy do 3 mld. EUR (celková pasiva instituce bez kapitálu a krytých 
vkladů jsou nižší než 300 mil. EUR). Dle vyjádření Komise však není záměrem delegovaného 
aktu Komise u takových institucí počítat příspěvek standardním postupem, nýbrž by výše 
jejich příspěvku do konce počátečního období měla v případě využití diskrece v čl. 20 odst. 5 
delegovaného aktu Komise činit 50 000 EUR. Na tento problém již reaguje znění prováděcího 
nařízení Rady (EU) 2015/81 ze dne 19. prosince 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky 
uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014, pokud jde o příspěvky 
předem do Jednotného fondu pro řešení krizí (dále jen „prováděcí nařízení Rady“). 
V prováděcím nařízení Rady je v čl. 8 odst. 5 odstraněno kritérium spojené s hodnotou 
celkových pasiv bez kapitálu a krytých vkladů instituce, což umožňuje aplikovat přechodný 
zjednodušený režim stanovení příspěvků na všechny instituce, jejichž charakteristiky 
nesplňují jejich zařazení do zjednodušeného režimu stanovení příspěvku pro malé instituce 
dle čl. 10 delegovaného aktu Komise a jejichž celková velikost aktiv je zároveň nižší než 
3 mld. EUR. 

Výklad čl. 20 odst. 5 delegovaného aktu Komise je tedy nutné chápat v souladu s čl. 8 
odst. 5 prováděcí aktu Rady ke stanovení výše příspěvků do SRF, tj. instituce, jejichž celková 
aktiva jsou rovna nebo nižší 3 mld. EUR a nevztahuje se na ně zjednodušený přístup 
stanovení příspěvku pro malé instituce dle č. 10 delegovaného aktu Komise, zaplatí za 
prvních 300 mil. EUR celkových pasiv bez kapitálu a krytých vkladů paušální příspěvek ve 
výši 50 000 EUR. Za výši celkových pasiv bez kapitálu a krytých vkladů nad 300 mil. EUR 
zaplatí tyto instituce příspěvek stanovený standardním způsobem. 

V rámci dané diskrece byla identifikována dvě variantní řešení: 

Varianta A: Nepovolit platbu paušální částky za prvních 300 mil. EUR celkových 
pasiv bez kapitálu a krytých vkladů 
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Varianta B: Povolit platbu paušální částky za prvních 300 mil. EUR celkových 
pasiv bez kapitálu a krytých vkladů 

 
Využití diskrece v čl. 20 odst. 5 delegovaného aktu Komise představuje varianta B. 
 

2) POPIS DOPADŮ U JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Varianta A:  Nepovolit platbu paušální částky za prvních 300 mil. EUR celkových pasiv bez 
kapitálu a krytých vkladů 

Příspěvky všech institucí, které se nekvalifikují do zjednodušeného režimu výpočtu 
příspěvku podle určené paušální výše příspěvku na základě celkových aktiv a celkových pasiv 
snížených o kapitál a kryté vklady instituce34, jsou počítány standardním způsobem za použití 
vzorců uvedených v delegovaném aktu Komise. Rovněž nedochází ke snižování roční cílové 
úrovně o paušální část příspěvků institucí s celkovými aktivy do 3 mld. EUR.  

Prováděcí nařízení Rady k příspěvkům do SRF zavádí povinnost paušální platby 
v hodnotě 50 tis. EUR za prvních 300 mil. EUR celkových pasiv bez kapitálu a krytých 
vkladů u institucí, jejichž celková aktiva mají hodnotu 3 mld. EUR nebo méně, ale nevztahuje 
se na ně zjednodušený přístup stanovení příspěvku pro malé instituce dle č. 10 delegovaného 
aktu Komise. V případě přijetí řešení dle varianty A by tak mohly být instituce v ČR splňující 
limit pro platbu paušální částky znevýhodněny oproti srovnatelným institucím v zemích, které 
jsou součástí bankovní unie.  

Varianta B:  Povolit platbu paušální částky za prvních 300 mil. EUR celkových pasiv bez 
kapitálu a krytých vkladů 

Vzhledem k tomu, že delegovaný akt Komise stanovuje limity pro umožnění platby 
paušální částky v eurech, je při analýze dopadů v rámci celého vyhodnocení diskrece 
obsažené v čl. 20 odst. 5 delegovaného aktu Komise používán přepočet na české koruny za 
použití devizového kurzu ze dne 31. 12. 2013 ve výši 27,425 CZK/EUR. Všechny používané 
údaje institucí jsou rovněž vztaženy k 31. 12. 2013. V rámci vyhodnocení dopadů je tedy 
platba paušální částky 50 tis. EUR ve variantě B umožněna institucím, jejichž celková aktiva 
na konci roku 2013 nepřesáhla 82,2 mld. Kč a které zároveň nesplňují podmínky pro jejich 
zařazení do zjednodušeného přístupu stanovení příspěvku pro malé instituce. 

V případě umožnění platby paušální částky za prvních 300 mil. EUR celkových pasiv 
snížených o kapitál a kryté vklady u institucí s celkovými aktivy do 3 mld. EUR by došlo na 
základě údajů ke konci roku 2013 a při výpočtu základního příspěvku institucí bez zahrnutí 
úpravy o rizikový profil institucí k navýšení příspěvku všech velkých bank, 7 středních bank35 
a 2 stavebních spořitelen o 1,63 % oproti příspěvku hrazenému ve variantě A. Relativní výše 
změny příspěvku je u výše uvedených bank shodná, protože absolutní částka, o kterou zaplatí 
některé instituce méně, je rovnoměrně rozdělena mezi ostatní instituce podle jejich podílu na 
celkových pasivech snížených o kapitál a kryté vklady.  

Paušální částku 50 tis. EUR za prvních 300 mil. EUR celkových pasiv snížených 
o kapitál a kryté vklady by platily 1 banka ze skupiny středních bank, 4 malé banky 
a 3 stavební spořitelny. U všech institucí s touto paušální částí příspěvku by došlo na základě 

                                                           
34 Viz poznámka pod čarou č. 22. 
35 Za velké banky jsou považovány banky s bilanční sumou nad 250 mld. Kč, za střední banky poté banky 

s bilanční sumou 50 až 250 mld. Kč a malé banky představují banky s bilanční sumou nižší než 50 mld. Kč. 
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údajů ke konci roku 2013 ke snížení jejich příspěvku průměrně o cca 49 % oproti příspěvku 
hrazenému ve variantě A.  
Tabulka 12: Relativní a absolutní změny výše příspěvku podle skupin bank 

Skupina bank Relativní změna výše příspěvku Absolutní změna výše příspěvku  
(v tis. Kč) 

Velké banky +1,63 % +22 809 
Střední banky +0,44 % +4 092 
Malé banky -50,84 % -15 317 
Stavební spořitelny -24,70 %, -11 584 

 
Zavedení či nezavedení platby paušální částky nemá žádné dopady na příspěvky 

malých institucí, jejichž výše je dle čl. 10 delegovaného aktu Komise stanovena na základě 
zjednodušeného přístupu za použití paušálních částek. 

Povolení platby paušální částky za prvních 300 mil. EUR celkových pasiv bez kapitálu 
a krytých vkladů u určitých institucí částečně komplikuje výpočet příspěvku i u ostatních 
institucí, jejichž výše příspěvku se stanovuje standardním způsobem. V rámci výpočtu 
příspěvků je nutné od celkových pasiv bez krytých vkladů a vlastního kapitálu odečíst 
300 mil. EUR těch institucí, na které se uplatní výpočet příspěvku dle čl. 20 odst. 5 
delegovaného aktu Komise a jejichž celková pasiva bez započtení krytých vkladů a vlastního 
kapitálu přesahují hodnotu 300 mil. EUR. Dále je nutné z roční cílové výše placených 
příspěvků odečíst součet paušálních částek placených všemi institucemi, jejichž příspěvek se 
určí dle čl. 20 odst. 5 delegovaného aktu Komise. Toto mírné zkomplikování výpočtu 
příspěvku by však mělo za předpokladu použití speciálního počítačového programu 
vytvořeného za účelem stanovení výše příspěvků do Fondu pro řešení krizí vyvolat jen velmi 
nízké dodatečné náklady.  

Porovnání jednotlivých variant 

Varianta A:  Nepovolit platbu paušální částky za prvních 300 mil. EUR celkových pasiv bez 
kapitálu a krytých vkladů 

(+) Jednodušší výpočet příspěvků jednotlivých institucí.  

(--)  Dochází k disproporčnímu zacházení mezi srovnatelně velkými institucemi 
v rámci ČR a bankovní unie, neboť prováděcí nařízení Rady k příspěvkům do 
SRF v čl. 8 odst. 5 zavádí během počátečního období nikoliv možnost, ale 
povinnost institucí platit za prvních 300 mil. EUR jejich celkových pasiv 
snížených o kapitál a kryté vklady paušální částku 50 000 EUR. 

Varianta B:  Povolit platbu paušální částky za prvních 300 mil. EUR celkových pasiv bez 
kapitálu a krytých vkladů 

(++) Nedochází k disproporčnímu zacházení mezi srovnatelně velkými institucemi 
v rámci ČR a bankovní unie. 

(+) Z hlediska zatížení jednotlivých skupin institucí snížení příspěvků institucí, 
které splňují podmínky pro platbu paušální částky za prvních 300 mil. EUR 
celkových pasiv bez kapitálu a krytých vkladů. 

(-) Z hlediska zatížení jednotlivých skupin institucí zvýšení příspěvků institucí, 
které nesplňují podmínky pro platbu paušální částky za prvních 300 mil. EUR 
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celkových pasiv bez kapitálu a krytých vkladů ani se na ně nevztahuje 
zjednodušený přístup stanovení příspěvku pro malé instituce dle č. 10 
delegovaného aktu Komise.  

(-) Složitější výpočet příspěvků jednotlivých institucí.  

 
3) NÁVRH ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ 

Z důvodu zajištění rovných podmínek srovnatelně velkých institucí v rámci ČR 
a bankovní unie z hlediska stanovení výše příspěvku do Fondu pro řešení krizí se 
upřednostňuje povolit pro instituce, jejichž charakteristiky nesplňují jejich zařazení do 
zjednodušeného režimu stanovení příspěvku pro malé instituce dle čl. 10 delegovaného aktu 
Komise a jejichž celková velikost aktiv je zároveň nižší než 3 mld. EUR, platbu paušální 
částky ve výši 50 000 EUR za prvních 300 mil. EUR jejich celkových pasiv bez zahrnutí 
kapitálu a krytých vkladů. Za objem celkových pasiv bez kapitálu a krytých vkladů 
přesahující 300 mil. EUR zaplatí tyto instituce příspěvek stanovený standardním způsobem. 

K implementaci se navrhuje varianta B: Povolit platbu paušální částky za prvních 
300 mil. EUR celkových pasiv bez kapitálu a krytých vkladů. 
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Souhrn navrhovaných řešení  
Článek 3 odst. 1 – Určení orgánu příslušného k řešení krize  

• Varianta A: Česká národní banka 

Článek 3 odst. 5 – Určení příslušného ministerstva  

• Varianta A: Ministerstvo financí 

Článek 3 odst. 12 – Možnost snížení standardu péče a omezení odpovědnosti orgánu 
příslušného k řešení krize, orgánu dohledu a jejich zaměstnanců 

• Varianta A: Ponechat odpovědnost orgánu příslušného k řešení krize, orgánu dohledu 
a jejich zaměstnanců za škodu, kterou způsobí svým jednáním či opomenutím při 
plnění povinností vyplývajících, ve standardním režimu zákona o odpovědnosti za 
škodu. 

Článek 5 odst. 2 – Frekvence aktualizace ozdravných plánů 

• Varianta A: Aktualizace ozdravných plánů jednou ročně 

Článek 5 odst. 5 – Možnost požadovat dodatečné informace v rámci ozdravného plánu  

• Varianta A: Přijetí ustanovení umožňující stanovit dodatečné informace, které má 
obsahovat ozdravný plán 

Článek 6 odst. 6 – Možnost přijmout dodatečná opatření k odstranění nedostatků 
ozdravného plánu  

• Varianta A: Umožnit přijmout dodatečná opatření k odstranění nedostatků ozdravného 
plánu nad rámec BRRD 

Článek 10 odst. 6 a článek 13 odst. 3 – Frekvence přezkumu plánů řešení krize 

• Varianta A: Roční frekvence přezkumu plánů řešení krize 

Článek 29 odst. 9 – Možnost omezení odpovědnosti dočasného správce 

• Varianta A: Ponechat odpovědnost dočasného správce za škodu, kterou způsobil svým 
jednáním či opomenutím při plnění povinností vyplývajících z BRRD, ve 
standardním režimu zákona o odpovědnosti za škodu. 

Článek 100 odst. 5 a 6 – Způsob zřízení mechanismu financování k řešení krizí  

• Varianta A: Zřízení mechanismu financování k řešení krizí v podobě fondu 

Článek 100 odst. 2 – Určení správce mechanismu financování k řešení krizí  

• Varianta B: Určit správcem fondu pro řešení krizí Fond pojištění vkladů s požadavkem 
přijetí dalších dílčích opatření, která eliminují potenciální rizika této varianty. 

Článek 102 odst. 1 – Nastavení cílové úrovně mechanismu financování k řešení krizí  

• Modifikovaná varianta D: Nevyužití diskrece, tedy nastavení cílové úrovně ve výši 
1 % krytých vkladů úvěrových institucí, po jejímž dosažení by bylo umožněno nadále 
vybírat standardní příspěvky po neomezeně dlouhou dobu. Výše příspěvků po roce 
2024 by ovšem mohla být snížena až k úrovni udržovacího příspěvku dle varianty A, 
a to na základě vyhodnocení aktuální situace. 
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Článek 102 odst. 1 a 103 odst. 1 – Určení orgánu stanovujícího roční cílovou úroveň 
mechanismu financování  

• Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize dle BRRD (v případě ČR ČNB) 

Článek 103 odst. 1 – Určení orgánu vybírajícího pravidelné příspěvky  

• Varianta B: Fond pro řešení krizí 

Článek 103 odst. 2 – Určení orgánu stanovujícího výši pravidelného příspěvku 

• Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize dle BRRD (v případě ČR ČNB) 

Článek 103 odst. 2 – Riziková úprava příspěvku poboček instituce z jiného než členského 
státu a obchodníků s cennými papíry vyloučených z působnosti delegovaného aktu Komise  

• Varianta B: Použít na pobočky instituce z jiného než členského státu a obchodníky 
s cennými papíry, kteří nespadají do působnosti delegovaného aktu Komise, shodný 
režim úpravy příspěvku o rizikovost, který bude aplikován dle delegovaného aktu 
Komise na ostatní instituce. 

Článek 104 odst. 1 – Určení orgánu stanovujícího výši mimořádného příspěvku 

• Varianta A: Orgán příslušný k řešení krize dle BRRD (v případě ČR ČNB) 

Článek 104 odst. 1 – Určení orgánu vybírajícího mimořádné příspěvky  

• Varianta B: Fond pro řešení krizí 

Článek 106 odst. 3 – Ingerence příslušného ministerstva či vlády při rozhodování o půjčce 
jinému mechanismu financování k řešení krizí 

• Varianta A.2: Souhlas příslušného ministerstva 

Článek 109 odst. 5 – Limit zapojení systému pojištění vkladů 

• Varianta B: Stanovení vyššího limitu zapojení FPV, a to na 100 % cílové úrovně 
prostředků FPV. Je-li objem dostupných prostředků ve FPV vyšší než objem 
prostředků odpovídají 100 % cílové úrovně prostředků FPV, spoluúčast FPV nesmí 
přesáhnout 100 % objemu dostupných prostředků ve FPV. 

Článek 20 odst. 5 delegovaného aktu Komise – Paušální částka za prvních 300 mil. EUR 
celkových pasiv bez kapitálu a krytých vkladů 

• Varianta B: Povolit platbu paušální částky za prvních 300 mil. EUR celkových pasiv 
bez kapitálu a krytých vkladů 
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Seznam zkratek 

ADZ  Asociace družstevních záložen 

AKAT Asociace pro kapitálový trh 

BRRD  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 

CRD IV Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 
o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad 
úvěrovými institucemi a investičními podniky 

ČBA  Česká bankovní asociace 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

DGS  Deposit Guarantee Scheme (Systém pojištění vkladů)  

DGSD  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 
o systémech pojištění vkladů 

EBA  European Banking Authority (Evropský orgán dohledu pro bankovnictví) 

ECB European Central Bank (Evropská centrální banka) 

EU  Evropská unie  

FSB  Financial Stability Board (Výbor pro finanční stabilitu) 

FPV  Fond pojištění vkladů 

GFOCP Garanční fond obchodníků s cennými papíry 

HHI  Herfindahl-Hirschmanův index 

IMF  International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond) 

MF  Ministerstvo financí ČR 

OCP  Obchodníci s cennými papíry 

SO  samostatný odbor 

SRM  Single Resolution Mechanism (Jednotný mechanismus pro řešení krizí) 

SRMR  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 
2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize 
úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného 
mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí 

USA  Spojené státy americké 

ZZ RIA Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
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