
PLATNÉ ZNĚNÍ MĚNĚNÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY Č. 163/2014 SB., O VÝKONU 
ČINNOSTI BANK, SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTEV A OBCHODNÍKŮ S 

CENNÝMI PAPÍRY, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ  

Vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev 
a obchodníků s cennými papíry  

 
 
 Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 7, § 8c odst. 3, § 10a odst. 3, § 11a odst. 6, § 
11b odst. 7, § 12a odst. 4, § 12d odst. 6, § 12m odst. 6, § 13 odst. 2, § 14 odst. 3, § 15 odst. 2, § 22 
odst. 2, § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb. a 
zákona č. 135/2014 Sb., podle § 7a odst. 7, § 7ab odst. 3, § 7ad odst. 3, § 7b odst. 10, § 8aa odst. 
6, § 8aj odst. 6, § 8b odst. 1, § 11 odst. 2, § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a 
úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní 
rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 
120/2007 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb., a podle § 199 odst. 2 k provedení 
§ 9aa odst. 6, § 9aj odst. 6, § 12f písm. a), b) a d), § 12g odst. 3, § 12i odst. 3, § 16 odst. 5, § 16a 
odst. 10, § 16b odst. 2 a § 32 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 
znění zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb.: 
 

Česká národní banka stanoví podle § 8b odst. 7, § 8c odst. 3, § 10a odst. 3, § 11a odst. 
6, § 11b odst. 7, § 12a odst. 4, § 12m odst. 6, § 13 odst. 2, § 14 odst. 3, § 15 odst. 2, § 22 odst. 
2, § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 120/2007 Sb. a zákona 
č. 135/2014 Sb., podle § 7a odst. 7, § 7ab odst. 3, § 7ad odst. 3, § 7b odst. 10, § 8aj odst. 6, § 
8b odst. 1, § 11 odst. 2, § 27 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní 
rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 
120/2007 Sb., zákona č. 227/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb. a podle § 199 odst. 2 k 
provedení § 9aj odst. 6, § 12f písm. a), c) a e), § 12g odst. 3, § 12i odst. 3, § 16 odst. 7, § 16a 
odst. 10 a § 16b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 135/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 
Sb.: 
 

Osobní působnost  
 

§ 2  
 
 Tato vyhláška se vztahuje na banku, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodníka s cennými 
papíry, investičního zprostředkovatele a pobočku banky z jiného než členského státu.  
  

§ 5 
 
 (1) Na investičního zprostředkovatele se vztahují § 9, § 10 odst. 1, § 11 odst. 2 a 3, § 12, 
13, 16 a 17, § 18 odst. 1, § 20 a 21, § 23 odst. 1 a 5, § 24, 26, 46, 48 a 51.  
  
 (2) Na investičního zprostředkovatele, který je fyzickou osobou a poskytuje investiční 
služby výhradně osobně, se tato vyhláška vztahuje v tom rozsahu, že tento zprostředkovatel  
  
a) v písemné podobě stanoví zásady a pracovní postupy podle § 10 odst. 1, § 11 odst. 2 a 3, § 12 a 
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21 a § 23 odst. 5,  
  
b) v písemné podobě zaznamenává zásady a pracovní postupy pro účely zabezpečení průběžné 
kontroly dodržování povinností a výkonu činnosti v souladu s § 13, 16 a 17, § 18 odst. 1, § 20, § 
23 odst. 1, § 24, 26, 46, 48 a 51 a  
  
c) průběžně kontroluje výkon činnosti a dodržování povinností, zásad a pracovních postupů podle 
písmen a) a b).  
 

Ustanovení § 116a se vztahuje pouze na banku, která má v licenci povolenou činnost 
podle § 1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách, a na obchodníka s cennými papíry podle § 8a 
odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.  

 
 

§ 7  
 

Vymezení pojmů  
 
 (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí  
  
a) čistým peněžním tokem rozdíl mezi přítoky a odtoky peněžních prostředků,  
  
b) externí ratingovou agenturou externí ratingová agentura podle článku 4 odst. 1 bodu 98 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních 
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále 
jen „nařízení“), 
 
c) funkcí souhrn personálních, technických, organizačních a dalších předpokladů vymezených za 
účelem zajištění výkonu určité činnosti nebo souboru činností povinné osoby,  
  
d) informačním a komunikačním systémem funkční celek zabezpečující získávání, zpracování, 
přenos, sdílení a uchovávání informací v jakékoli formě včetně systému vnitřní a vnější 
komunikace povinné osoby,  
  
e) institucí instituce podle článku 4 odst. 1 bodu 3 nařízení,  
  
f) interním přístupem  
1. přístup založený na interním ratingu podle článku 143 odst. 1 nařízení,  
2. přístup založený na interních modelech podle článku 221 nařízení,  
3. přístup založený na vlastních odhadech podle článku 225 nařízení,  
4. pokročilé přístupy k měření podle článku 312 odst. 2 nařízení,  
5. metoda interního modelu podle článků 283 a 363 nařízení, nebo  
6. metoda interního hodnocení podle článku 259 odst. 3 nařízení,  
  
g) kapitálem kapitál podle článku 4 odst. 1 bodu 118 nařízení,  
  
h) kapitálovým nástrojem kapitálový nástroj podle článku 4 odst. 1 bodu 119 nařízení,  
  
i) klientem vkladatel, dlužník, člen spořitelního a úvěrního družstva, zákazník obchodníka 
s cennými papíry a zákazník investičního zprostředkovatele a další osoby v podobném postavení 
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vůči povinné osobě včetně osob, jež by v budoucnu mohly být v některém z uvedených postavení,  
  
j) klíčovou funkcí funkce, kterou takto označila povinná osoba na základě vyhodnocení významu 
dané funkce jako klíčového pro činnost povinné osoby,  
  
k) kolaterálem věc sloužící k zajištění expozice,  
  
l) konsolidovaným základem konsolidovaný základ podle článku 4 odst. 1 bodu 48 nařízení,  
  
m) kontrolním orgánem dozorčí rada, kontrolní komise, správní rada při výkonu kontrolní 
působnosti nebo jiný vedoucí orgán s obdobnou kontrolní působností, v závislosti na právní formě 
osoby, o kterou jde.  
  
 (2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí  
  
a) kvalifikovanou účastí kvalifikovaná účast podle článku 4 odst. 1 bodu 36 nařízení,  
  
b) likviditní pozicí očekávaný čistý peněžní tok v rámci stanovených časových pásem,  
  
c) nepřímou kapitálovou investicí nepřímá kapitálová investice podle článku 4 odst. 1 bodu 114 
nařízení,  
  
d) nevýkonným členem člen vedoucího orgánu, který v povinné osobě nezastává výkonnou řídicí 
funkci,  
  
e) obchodním portfoliem obchodní portfolio podle článku 4 odst. 1 bodu 86 nařízení,  
  
f) odměnou mzda, peněžní i nepeněžní požitky a další příjmy pracovníka,  
  
g) operačním rizikem operační riziko podle článku 4 odst. 1 bodu 52 nařízení,  
  
h) orgánem orgán jiný než valná hromada nebo členská schůze, v závislosti na právní formě 
osoby, o kterou jde,  
  
i) osobou finančního sektoru subjekt finančního sektoru podle článku 4 odst. 1 bodu 27 nařízení,  
  
j) osobou ve vrcholném vedení osoba, která zastává v povinné osobě výkonnou řídicí funkci, při 
níž zajišťuje každodenní řízení výkonu činností povinné osoby a je při výkonu této funkce přímo 
podřízena vedoucímu orgánu povinné osoby nebo jeho členovi, a to i v případě, že takovou funkci 
zastává člen vedoucího orgánu povinné osoby,  
  
k) ovládající osobou mateřský podnik podle článku 4 odst. 1 bodu 15 nařízení,  
  
l) ovládáním kontrola podle článku 4 odst. 1 bodu 37 nařízení,  
  
m) ovládanou osobou dceřiný podnik podle článku 4 odst. 1 bodu 16 nařízení.  
  
 (3) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí  
  
a) pákou páka podle článku 4 odst. 1 bodu 93 nařízení,  
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b) pobočkou banky z jiného než členského státu pobočka zahraniční banky se sídlem v jiném než 
členském státě, které Česká národní banka udělila licenci podle zákona o bankách,  
  
c) povinnou osobou banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, investiční 
zprostředkovatel,  
  
d) pracovníkem osoba, která je s povinnou osobou v základním pracovněprávním nebo podobném 
vztahu, anebo jiná osoba, pokud je členem orgánu nebo výboru povinné osoby,  
  
e) původcem původce podle článku 4 odst. 1 bodu 13 nařízení,  
  
f) regulovaným trhem regulovaný trh podle článku 4 odst. 1 bodu 92 nařízení,  
  
g) restrukturalizací nucená restrukturalizace podle článku 178 odst. 3 písm. d) nařízení,  
  
h) rizikem modelu potenciální ztráta, která může povinné osobě vzniknout v důsledku rozhodnutí 
učiněného zejména na základě výsledků interně využívaných modelů vzhledem k chybám ve 
vývoji, zavádění nebo využívání těchto modelů,  
  
i) rizikem nadměrné páky riziko nadměrné páky podle článku 4 odst. 1 bodu 94 nařízení,  
  
j) řídicím orgánem představenstvo, jednatel, správní rada při výkonu řídicí působnosti nebo jiný 
vedoucí orgán s obdobnou řídicí působností, v závislosti na právní formě osoby, o kterou jde,  
  
k) sekuritizací sekuritizace podle článku 4 odst. 1 bodu 61 nařízení,  
  
l) sekuritizační jednotkou pro speciální účel sekuritizační jednotka pro speciální účel podle článku 
4 odst. 1 bodu 66 nařízení,  
  
m) sekuritizovanou expozicí sekuritizovaná pozice podle článku 4 odst. 1 bodu 62 nařízení.  
  
 (4) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí  
  
a) selháním dlužníka selhání podle článku 178 nařízení,  
  
b) sponzorem sponzor podle článku 4 odst. 1 bodu 14 nařízení,  
  
c) subkonsolidovaným základem subkonsolidovaný základ podle článku 4 odst. 1 bodu 49 
nařízení,  
  
d) syntetickou kapitálovou investicí syntetická kapitálová investice podle článku 4 odst. 1 bodu 
126 nařízení,  
  
e) systémově významnou institucí osoba podle článku 4 odst. 1 bodu 29, osoba podle článku 4 
odst. 1 bodu 31 nařízení, osoba podle článku 4 odst. 1 bodu 32 nařízení nebo instituce, jejíž 
selhání nebo špatné fungování by mohlo vést ke vzniku systémového rizika,  
  
f) systémovým rizikem riziko narušení kontinuity finančního systému s možnými závažnými 
negativními dopady na finanční systém a reálnou ekonomiku,  
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g) ústřední protistranou ústřední protistrana podle článku 4 odst. 1 bodu 34 nařízení,  
  
h) útvarem osoba nebo skupina osob pověřená výkonem určité činnosti povinné osoby včetně 
orgánů a výborů povinné osoby,  
  
i) úzkým propojením úzké propojení podle článku 4 odst. 1 bodu 38 nařízení,  
  
j) uznanou burzou uznaná burza podle článku 4 odst. 1 bodu 72 nařízení,  
  
k) vedoucím orgánem řídicí orgán a kontrolní orgán,  
  
l) vnitřním předpisem stanovy, organizační řády, statuty, plány a jiné vnitřně stanovené zásady, 
pravidla, postupy a akty vnitřního řízení,  
  
m) výkonným členem člen vedoucího orgánu, který v povinné osobě zastává výkonnou řídicí 
funkci,  
  
n) zvláštními penzijními výhodami zvláštní penzijní výhody podle článku 4 odst. 1 bodu 73 
nařízení.  
  

ČÁST DRUHÁ  
 

ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM  
 

HLAVA I  
 

POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM  
 

[K § 8b odst. 7, § 8c odst. 3 a § 10a odst. 3 zákona o bankách, § 7a odst. 7, § 7ab odst. 3 a § 7ad 
odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 12f písm. a), b) a d) a § 32 odst. 8 písm. a) 

zákona o podnikání na kapitálovém trhu] 
 

[K § 8b odst. 7, § 8c odst. 3 a § 10a odst. 3 zákona o bankách, § 7a odst. 7, § 7ab odst. 3 a 
§ 7ad odst. 3 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 12f písm. a) a e) a § 12i 

odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu] 
 

  
§ 25a 

 
Povinná osoba zajistí v souvislosti s poskytováním investičních služeb informování 

klientů o povaze nebo zdroji střetu zájmů, pokud ani přes jí přijatá opatření podle § 12a 
odst. 1 písm. h) zákona o podnikání na kapitálovém trhu nelze spolehlivě zamezit 
nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy klienta. Informace poskytne povinná osoba 
klientovi před poskytnutím investiční služby na trvalém nosiči informací podle § 15e zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu způsobem a v rozsahu, který  
a) zohlední povahu klienta z hlediska poskytování investičních služeb a  
b) umožní klientovi řádně vzít v úvahu střet zájmů související s investiční službou nebo další 
podnikatelskou činností povinné osoby podle § 6a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. 
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§ 38  
 
 (3) Povinná osoba zajistí měření a zdokumentování dopadů úrokového šoku na kapitál 
alespoň jednou za 3 měsíce, samostatně pro každou měnu s minimálně 5% podílem na hodnotě 
aktiv či dluhů investičního portfolia a agregovaným způsobem pro zbývající měny investičního 
portfolia, metodou paralelního posunu výnosové křivky o 200 bazických bodů oběma směry; v 
případě významného zvýšení volatility změn úrokových sazeb povinná osoba provede kalibraci 
hodnoty posunu výnosové křivky. Nejnižší přípustná hodnota úrokové sazby je 0 %. Úrokový šok 
je počítán pouze z úrokově citlivých položek, mezi které nelze zařazovat kapitál. Úrokový šok je 
počítán pouze z úrokově citlivých položek, mezi které nelze zařazovat položky vlastního 
kapitálu. Povinná osoba, která nemá povinnost stanovovat kapitálové požadavky k měnovému 
riziku, protože nepřekračuje práh významnosti podle článku 351 nařízení, úrokový šok za cizí 
měny nemusí počítat.  
  

§ 61  
 
 (1) Dokumentace k organizaci, systému a procesům řízení daného rizika obsahuje  
  
a) celkovou strategii a strategii řízení daného rizika,  
  
b) přehled organizačního uspořádání, působnosti, pravomocí a informačních toků při řízení 
daného rizika,  
  
c) přehled procesu ověření daného interního přístupu,  
  
d) přehled a zprávy z akcí ujišťovacího i konzultačního charakteru provedených útvarem vnitřního 
auditu nebo jiným obdobným útvarem nebo auditorem,  
  
e) zápisy z jednání řídicích a poradních orgánů pobočky banky z jiného než členského státu o dané 
oblasti a  
 
e) zápisy z jednání vedení pobočky banky z jiného než členského státu a zápisy z jednání 
relevantních řídicích, kontrolních či poradních orgánů, výborů nebo jiných útvarů 
zahraniční banky o dané oblasti a 
  
f) další dokumentaci prokazující způsob splnění požadavků na organizaci, systém a procesy řízení 
daného rizika.  
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KAPITÁLOVÉ REZERVY  
 

(K § 12d odst. 6 a § 12m odst. 6 zákona o bankách, § 8aa odst. 6 a § 8aj odst. 6 zákona 
o spořitelních a úvěrních družstvech a § 9aa odst. 6 a § 9aj odst. 6 zákona o podnikání 

na kapitálovém trhu)  
 

[K § 12m odst. 6 zákona o bankách, § 8aj odst. 6 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech a § 9aj odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu] 

 
 

§ 68  
 
 (3) Multiplikační faktor F se stanoví takto:  
  
a) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou, který není použit pro účely 
splnění požadavku na kapitál podle článku 92 odst. 1 nařízení, vyjádřený v procentech v poměru k 
celkovému objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 nařízení, nachází v prvním 
(nejnižším) intervalu požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní 
hranice a není vyšší než jeho horní hranice, pak F = 0,  
  
b) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou, který není použit pro účely 
splnění požadavku na kapitál podle článku 92 odst. 1 nařízení, vyjádřený v procentech v poměru k 
celkovému objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 nařízení, nachází v druhém intervalu 
požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší 
než jeho horní hranice, pak F = 0,2,  
  
c) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou, který není použit pro účely 
splnění požadavku na kapitál podle článku 92 odst. 1 nařízení, vyjádřený v procentech v poměru k 
celkovému objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 nařízení, nachází ve třetím intervalu 
požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší 
než jeho horní hranice, pak F = 0,4,  
  
d) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou, který není použit pro účely 
splnění požadavku na kapitál podle článku 92 odst. 1 nařízení, vyjádřený v procentech v poměru k 
celkovému objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 nařízení, nachází ve čtvrtém 
intervalu požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice, pak 
F = 0,6.  
 

(3) Multiplikační faktor F se stanoví takto: 

a) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou nad rámec požadavků na 
kapitál podle článku 92 odst. 1 nařízení a požadavků na kapitál uložených povinné osobě 
prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle právních předpisů a se 
zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu, vyjádřený v procentech v poměru k celkovému 
objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 nařízení, nachází v prvním (nejnižším) 
intervalu požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice 
a není vyšší než jeho horní hranice, pak F = 0, 
 
b) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou nad rámec požadavků na 
kapitál podle článku 92 odst. 1 nařízení a požadavků na kapitál uložených povinné osobě 
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prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle právních předpisů a se 
zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu, vyjádřený v procentech v poměru k celkovému 
objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 nařízení, nachází v druhém intervalu 
požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není 
vyšší než jeho horní hranice, pak F = 0,2,  
 
c) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou nad rámec požadavků na 
kapitál podle článku 92 odst. 1 nařízení a požadavků na kapitál uložených povinné osobě 
prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle právních předpisů a se 
zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu, vyjádřený v procentech v poměru k celkovému 
objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 nařízení, nachází ve třetím intervalu 
požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice a není 
vyšší než jeho horní hranice, pak F = 0,4, 
 
d) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou nad rámec požadavků na 
kapitál podle článku 92 odst. 1 nařízení a požadavků na kapitál uložených povinné osobě 
prostřednictvím opatření k nápravě a jiných opatření podle právních předpisů a se 
zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu, vyjádřený v procentech v poměru k celkovému 
objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3 nařízení, nachází ve čtvrtém intervalu 
požadované kombinované kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho dolní hranice, pak F = 
0,6.  
   

§ 79  
 

Předmět kategorizace  
 
 (1) Povinná osoba kategorizuje expozice představované pohledávkami vzniklými z výkonu 
činností vyplývajících z oprávnění k činnosti (dále jen „pohledávky z finančních činností“). 
Pohledávkami z finančních činností jsou zejména poskytnuté úvěry, pohledávky z finančního 
leasingu, pohledávky z vkladu, pohledávky ze záruky, pohledávky z akreditivu, pohledávky z 
faktoringu, zálohy na pořízení cenných papírů poskytnuté na dobu delší než 30 dnů, pohledávky z 
prodeje cenných papírů s odkladem splatnosti prodejní ceny na dobu delší než 30 dnů, pohledávky 
z prodeje cenných papírů nevypořádaných do 30 dnů po stanoveném dni vypořádání.  
  
 (2) Kategorizace vybraných expozic se nevztahuje na expozice zařazené do obchodního 
portfolia, pohledávky z držení cenných papírů, pohledávky z derivátů a pohledávky z jiných než 
finančních činností, zejména pohledávky z pracovněprávních a obdobných vztahů, poskytnuté 
provozní zálohy nebo zálohy na pořízení hmotného a nehmotného majetku, pohledávky z prodeje 
zásob, hmotného a nehmotného majetku.  
  

Předmět kategorizace 
 

Povinná osoba kategorizuje expozice uvedené v příloze V části druhé odst. 217 prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí 
technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, v platném znění (dále jen „prováděcí 
nařízení 680/2014“). 
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§ 80  
 

Základní kategorie  
 
 (1) Povinná osoba zařazuje pohledávky z finančních činností do těchto kategorií:  
  
a) pohledávky bez selhání dlužníka,  
  
b) pohledávky se selháním dlužníka.  
  
 (2) Pokud povinná osoba pro účely kapitálových poměrů aplikuje u retailových expozic 
definici selhání dlužníka na úrovni transakce, aplikuje ji stejným způsobem i pro účely 
kategorizace těchto expozic.  
  

Základní kategorie 

Povinná osoba zařazuje expozice podle § 79 do těchto kategorií:  

a) nevýkonné expozice,  

b) výkonné expozice. 

 
§ 81  

 
Pohledávky bez selhání dlužníka  

 
 (1) Pohledávky bez selhání dlužníka povinná osoba zařazuje do těchto podkategorií:  
  
a) standardní pohledávky,  
  
b) sledované pohledávky.  
  
 (2) Povinná osoba nemusí pohledávky bez selhání dlužníka podle odstavce 1 dále členit, 
pokud k nim při posuzování, zda došlo ke snížení jejich účetní hodnoty, přistupuje jako k portfoliu 
jednotlivě nevýznamných pohledávek.  
  
 (3) Pohledávka se považuje za standardní, pokud jsou splátky jistiny a příslušenství řádně 
hrazeny, žádná z nich není po splatnosti déle než 30 dnů, u žádné z pohledávek za dlužníkem 
nebyla v posledních 2 letech z důvodu zhoršení jeho finanční situace provedena restrukturalizace a 
není důvod pochybovat o jejím úplném splacení, aniž by povinná osoba přistoupila k uspokojení 
svého nároku ze zajištění.  
  
 (4) Pohledávka se považuje za sledovanou, pokud došlo od vzniku pohledávky ke zhoršení 
finanční situace dlužníka nebo splátky jistiny nebo příslušenství jsou hrazeny s dílčími problémy, 
avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 90 dnů nebo u žádné z pohledávek nebyla v 
posledních 6 měsících z důvodu zhoršení finanční situace dlužníka provedena restrukturalizace, a 
s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka je pravděpodobné její úplné splacení, aniž 
by povinná osoba přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění.  
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Nevýkonné expozice 
Povinná osoba zařazuje expozice podle § 79 do kategorie nevýkonných expozic podle 

pravidel uvedených v příloze V části druhé odst. 213 až 216 a 219 až 239 prováděcího 
nařízení 680/2014. 
 

§ 82  
 

Pohledávky se selháním dlužníka  
 
 (1) Pohledávky se selháním dlužníka se považují za ohrožené pohledávky. Povinná osoba 
je zařazuje do těchto podkategorií:  
a) nestandardní pohledávky,  
b) pochybné pohledávky,  
c) ztrátové pohledávky.  
 (2) Pohledávka se považuje za nestandardní, pokud její úplné splacení je zejména 
s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nejisté. Její částečné splacení je vysoce 
pravděpodobné, aniž by povinná osoba přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. 
Pohledávka se považuje za nestandardní také tehdy, pokud jsou splátky jistiny nebo příslušenství 
hrazeny s problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 180 dnů.  
 (3) Pohledávka se považuje za pochybnou, pokud její úplné splacení je zejména s ohledem 
na finanční a ekonomickou situaci dlužníka vysoce nepravděpodobné. Její částečné splacení je 
možné a pravděpodobné, aniž by povinná osoba přistoupila k uspokojení svého nároku ze 
zajištění. Pohledávka se považuje za pochybnou také tehdy, pokud splátky jistiny nebo 
příslušenství jsou hrazeny s problémy, avšak žádná z nich není po splatnosti déle než 360 dnů.  
 (4) Pohledávka se považuje za ztrátovou, pokud její úplné splacení je zejména s ohledem 
na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nemožné. Předpokládá se, že tato pohledávka nebude 
uspokojena nebo bude uspokojena pouze částečně ve velmi malé částce, aniž by povinná osoba 
přistoupila k uspokojení svého nároku ze zajištění. Pohledávka se považuje za ztrátovou také 
tehdy, pokud jsou splátky jistiny nebo příslušenství po splatnosti déle než 360 dnů. Za ztrátovou 
se také považuje pohledávka za dlužníkem, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, ledaže jde o 
pohledávku za majetkovou podstatou vzniklou po prohlášení konkursu.  
 

Výkonné expozice 
 

Povinná osoba zařazuje do kategorie výkonných expozic expozice podle § 79 
nezařazené do kategorie nevýkonných expozic podle § 81. 
 

§ 83  
 

Zařazování do kategorií a podkategorií  
 
 (1) Pokud má povinná osoba více pohledávek z finančních činností za stejným dlužníkem a 
některá z nich naplňuje znaky selhání dlužníka, jsou všechny pohledávky za dlužníkem zařazeny 
do kategorie pohledávek se selháním dlužníka a v jejím rámci do stejné podkategorie pohledávek. 
Povinná osoba takto nepostupuje u pohledávek z finančních činností zařazovaných pro účely 
kapitálových poměrů do kategorie retailových expozic, u nichž sleduje selhání dlužníka na úrovni 
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transakcí.  
 (2) Splňuje-li pohledávka současně kritéria pro zařazení do více podkategorií, povinná 
osoba ji zařazuje do nejhorší z těchto podkategorií. Povinná osoba takto nepostupuje u pohledávek 
z finančních činností zařazovaných pro účely kapitálových poměrů do kategorie retailových 
expozic, u nichž sleduje selhání dlužníka na úrovni transakcí.  
 (3) Restrukturalizovanou pohledávku povinná osoba zařazuje v okamžiku restrukturalizace 
do podkategorie, ve které tato pohledávka byla nebo měla být zařazena před restrukturalizací. Je-li 
povinná osoba schopna prokázat, že míra rizika nesplacení této pohledávky oproti stavu před 
restrukturalizací poklesla, může ji zařadit do lepší podkategorie, pokud je zachován soulad v 
přístupu k pohledávce i pro účely kapitálového poměru; tím nejsou dotčena ustanovení, která 
vymezují standardní a sledovanou pohledávku.  
 (4) Pohledávku, která vznikla povinné osobě v souvislosti s postoupením skupiny jiných 
jejích pohledávek, povinná osoba zařazuje při vzniku do podkategorie, ve které byl nebo měl být 
zařazen rozhodující podíl postupovaných pohledávek. Je-li povinná osoba schopna prokázat, že 
míra rizika nesplacení této pohledávky oproti stavu před postoupením poklesla, může ji zařadit do 
lepší podkategorie, pokud je zachován soulad v přístupu k pohledávce i pro účely kapitálového 
poměru.  
 (5) Povinná osoba alespoň jednou za čtvrtletí prověřuje správnost zařazení pohledávek do 
kategorií a podkategorií a ve shodě s výsledky zjištění provádí příslušné změny v jejich zařazení. 
Povinná osoba může správnost zařazení objemově nevýznamných pohledávek prověřovat i v delší 
periodě, než je čtvrtletí, nejméně však jednou ročně, pokud to odpovídá charakteru pohledávky 
nebo dlužníka a pokud je schopna prokázat dostatečnou obezřetnost při uplatňování takového 
postupu.  
  

§ 84  
 

Individuální a portfoliový přístup  
 
 (1) Povinná osoba posuzuje, zda došlo ke snížení účetní hodnoty (dále jen 
„znehodnocení“) jednotlivých pohledávek nebo portfolia pohledávek s obdobnými 
charakteristikami vzhledem k úvěrovému riziku (dále jen „portfolium stejnorodých pohledávek“).  
 (2) Povinná osoba uplatňuje portfoliový přístup u jednotlivě posuzovaných pohledávek, u 
nichž jednotlivě nezjistila znehodnocení. V tomto případě povinná osoba také posuzuje, zda došlo 
ke znehodnocení portfolia stejnorodých jednotlivě neznehodnocených pohledávek. Pokud povinná 
osoba nemá více stejnorodých pohledávek, portfoliový přístup neuplatňuje.  
 (3) Povinná osoba může uplatňovat portfoliový přístup u jednotlivě nevýznamných 
stejnorodých pohledávek.  
 (4) Znehodnocení portfolia stejnorodých pohledávek, k němuž došlo v důsledku událostí, 
které nastaly po vzniku pohledávek, je objektivně prokázáno existencí pozorovatelných dat, která 
indikují snížení očekávaných budoucích peněžních toků z tohoto portfolia, ačkoli toto snížení 
nelze ještě identifikovat podle jednotlivých pohledávek zařazených do portfolia.  
 (5) Indikátorem snížení očekávaných budoucích peněžních toků z portfolia stejnorodých 
pohledávek může být zejména  
a) zvýšení nezaměstnanosti v relevantních oblastech,  
b) snížení cen nemovitostí v relevantních oblastech,  
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c) nepříznivé podmínky v odvětvích, ve kterých působí dlužníci,  
d) zvýšení počtu dlužníků, kteří plně čerpají svůj limit a splácí své dluhy v minimální možné výši.  

 Očekávané úvěrové ztráty 
 

(1) Povinná osoba stanovuje u expozic podle § 79, jiných než oceňovaných reálnou 
hodnotou do zisku nebo ztráty, očekávané úvěrové ztráty. 

 
(2) Povinná osoba postupuje při stanovení očekávaných úvěrových ztrát podle 

mezinárodního účetního standardu IFRS 9 Finanční nástroje, uvedeného v příloze nařízení 
Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní 
účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v 
platném znění. Může při tom uplatnit praktická zjednodušení uvedená v tomto standardu, a 
to s ohledem na svou velikost, model svého podnikání nebo rozsah a složitost činností, které 
vykonává. 
 

§ 85  
 

Úpravy ocenění  
 (1) Pokud dojde ke znehodnocení pohledávky, povinná osoba provede úpravu ocenění. 
Pokud povinná osoba pohledávku nebo její část, která odpovídá ztrátě ze znehodnocení, 
neodepíše, tvoří k pohledávce na tuto ztrátu opravnou položku.  
 (2) Povinná osoba alespoň jednou za čtvrtletí posuzuje dostatečnost a důvodnost 
vytvořených opravných položek k pohledávkám a upravuje jejich výši.  
 (3) Povinná osoba je schopna prokázat dostatečnost a důvodnost opravných položek.  

Opravné položky a rezervy 
 

(1) Povinná osoba kryje očekávané úvěrové ztráty podle § 84 opravnými položkami a 
rezervami. 

 
(2) Povinná osoba alespoň jednou za čtvrtletí posuzuje dostatečnost a důvodnost 

vytvořených opravných položek a rezerv podle odstavce 1 a upravuje jejich výši. 
  
(3) Povinná osoba je schopna prokázat dostatečnost a důvodnost opravných položek a 

rezerv podle odstavce 1. 
  

§ 86  
 

Metody pro stanovení výše ztráty ze znehodnocení  
 
 (1) Ztrátu ze znehodnocení lze stanovovat pomocí  
  
a) diskontování očekávaných budoucích peněžních toků,  
  
b) koeficientů, nebo  
  
c) statistických modelů.  
  
 (2) Pro účely plnění pravidel obezřetného podnikání povinná osoba stanovuje výši ztráty ze 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAS7FFZG3)



13 
 

znehodnocení stejnou metodou jako pro účely vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky.  
  
 (3) Povinná osoba může při stanovení výše ztráty ze znehodnocení zohlednit zajištění, 
pokud  
  
a) zajištění a s ním související uplatňované zásady a používané postupy vedoucí ke snižování 
úvěrového rizika zakládají nároky, které jsou právně účinné a vymahatelné ve všech právních 
řádech, jež jsou rozhodné pro nároky ze zajištění,  
  
b) odpovídajícím způsobem řídí rizika, kterým je nebo může být vystavena v souvislosti se 
zajištěním, které zohledňuje,  
  
c) bez ohledu na zohledňované zajištění nadále provádí plné posuzování úvěrového rizika 
spojeného s pohledávkou,  
  
d) je kolaterál v přiměřené době zpeněžitelný alespoň v hodnotě, v jaké je zohledněn při výpočtu 
ztráty ze znehodnocení; pokud byl kolaterál v uplynulých 3 letech zobchodován, je možné jej při 
stanovení výše ztráty ze znehodnocení zohlednit nejvýše do ceny posledního obchodu,  
  
e) je v případě selhání dlužníka nebo, jestliže to připadá v úvahu, osoby, která převzala kolaterál 
do úschovy, ke skladování, anebo do správy, zejména bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku některé 
z těchto osob, nebo nastala-li jiná stanovená úvěrová událost, oprávněna uspokojit svou 
pohledávku v přiměřené době od rozhodné skutečnosti,  
  
f) stupeň korelace mezi hodnotou kolaterálu a úvěrovou kvalitou dlužníka je nevýznamný,  
  
g) je poskytovatel osobního zajištění dostatečně důvěryhodný tak, aby byla zabezpečena 
dostatečná jistota, že dosažená úroveň snížení úvěrového rizika odpovídá míře, v jaké je toto 
snížení zohledněno při výpočtu ztráty ze znehodnocení, a  
  
h) má stanovena a uplatňuje jednoznačná kritéria pro posuzování způsobilosti poskytovatelů 
osobního zajištění.  
 

Zohlednění zajištění 
 

Povinná osoba může při stanovení výše opravných položek a rezerv podle § 85 
zohlednit zajištění, pokud  
  
a) zajištění a s ním související uplatňované zásady a používané postupy vedoucí ke snižování 
úvěrového rizika zakládají nároky, které jsou právně účinné a vymahatelné ve všech 
právních řádech, jež jsou rozhodné pro nároky ze zajištění,  
  
b) odpovídajícím způsobem řídí rizika, kterým je nebo může být vystavena v souvislosti se 
zajištěním, které zohledňuje; pokud je zajištěním nemovitá věc, je taková nemovitá věc 
dostatečně pojištěna proti škodám,  
  
c) bez ohledu na zohledňované zajištění nadále provádí plné posuzování úvěrového rizika 
spojeného s dotčenou expozicí,  
  
d) je kolaterál v přiměřené době zpeněžitelný alespoň v hodnotě, v jaké je zohledněn při 
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výpočtu opravné položky a rezervy; pokud byl kolaterál v uplynulých 3 letech zobchodován, 
je možné jej při stanovení výše opravné položky a rezervy zohlednit nejvýše do ceny 
posledního obchodu,  
  
e) je v případě selhání dlužníka nebo, jestliže to připadá v úvahu, osoby, která převzala 
kolaterál do úschovy, ke skladování, anebo do správy, zejména bylo-li vydáno rozhodnutí o 
úpadku některé z těchto osob, nebo nastala-li jiná stanovená úvěrová událost, oprávněna 
uspokojit svou pohledávku v přiměřené době od rozhodné skutečnosti,  
  
f) stupeň korelace mezi hodnotou kolaterálu a úvěrovou kvalitou dlužníka je nevýznamný,  
  
g) je poskytovatel osobního zajištění dostatečně důvěryhodný tak, aby byla zabezpečena 
dostatečná jistota, že dosažená úroveň snížení úvěrového rizika odpovídá míře, v jaké je toto 
snížení zohledněno při výpočtu výše opravné položky a rezervy,  
  
h) má stanovena a uplatňuje jednoznačná kritéria pro posuzování způsobilosti poskytovatelů 
osobního zajištění a  
 
i) rozsah zajištění je jasný a nesporný, smlouva o zajištění neobsahuje žádné ustanovení, 
jehož splnění by bylo mimo přímou kontrolu povinné osoby, a zajišťovací závazek je řádně 
zdokumentován. 

 
§ 87  

 
Diskontování očekávaných budoucích peněžních toků  

 
 (1) Pokud povinná osoba používá diskontování očekávaných budoucích peněžních toků, 
ztrátu ze znehodnocení pohledávky stanovuje jako rozdíl mezi účetní hodnotou pohledávky a 
současnou hodnotou očekávaných budoucích peněžních toků z pohledávky diskontovaných 
původní efektivní úrokovou mírou. Původní efektivní úroková míra je efektivní úroková míra 
zjištěná v okamžiku vzniku pohledávky.  
  
 (2) Efektivní úroková míra odpovídá úrokové míře, kterou se diskontují očekávané 
budoucí peněžní toky až do splatnosti pohledávky, nebo, je-li to vhodnější, do kratší doby, a to na 
účetní hodnotu pohledávky.  
  
 (3) Při výpočtu efektivní úrokové míry povinná osoba odhaduje očekávané budoucí 
peněžní toky při zohlednění všech smluvních podmínek, zejména možnosti předčasného splacení a 
poplatků. Pokud nelze spolehlivě stanovit očekávané budoucí peněžní toky, použijí se smluvní 
peněžní toky. Při výpočtu efektivní úrokové míry povinná osoba nezohledňuje budoucí ztráty ze 
znehodnocení vzhledem k úvěrovému riziku.  
  

§ 88  
 

Koeficienty 
 
  

 (1) Pokud povinná osoba používá koeficienty, stanovuje ztrátu ze znehodnocení 
pohledávky tak, že rozdíl mezi jistinou pohledávky zvýšenou o naběhlé příslušenství a povinnou 
osobou zohledněným zajištěním dané pohledávky násobí koeficientem  
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a) 0,01 v případě sledované pohledávky,  
  
b) 0,2 v případě nestandardní pohledávky,  
  
c) 0,5 v případě pochybné pohledávky,  
  
d) 1,0 v případě ztrátové pohledávky.  
  
 (2) Povinná osoba rovněž prověřuje, zda ztráta ze správně zařazené sledované, 
nestandardní nebo pochybné pohledávky není vyšší než ztráta stanovená podle odstavce 1. Je-li 
ztráta vyšší než ztráta stanovená podle odstavce 1, povinná osoba zvýší koeficient, ale tak, aby u  
  
a) sledované pohledávky byl nižší než 0,2,  
  
b) nestandardní pohledávky byl nižší než 0,5 a  
  
c) pochybné pohledávky byl nižší než 1,0.  
  
 (3) Uplatňuje-li povinná osoba u ohrožené pohledávky princip časového rozlišení (akruální 
princip), ve výpočtu podle odstavce 1 použije jistinu pohledávky nezvýšenou o naběhlé 
příslušenství a vypočtenou ztrátu zvýší o částku rovnající se naběhlému příslušenství.  
  
 (4) Stanovuje-li povinná osoba ztrátu ze snížení účetní hodnoty pohledávky, zejména 
pohledávky nabyté za úplatu, která je oceněna k okamžiku uskutečnění účetního případu 
pořizovací cenou, postupuje tak, že zjistí, zda k okamžiku uskutečnění účetního případu, zejména 
k okamžiku nabytí pohledávky, existuje rozdíl mezi pořizovací cenou pohledávky a jistinou 
pohledávky zvýšenou o naběhlé příslušenství.  
  
 (5) Pokud existuje rozdíl podle odstavce 4 a má charakter  
  
a) diskontu, kdy pořizovací cena pohledávky je nižší než jistina pohledávky zvýšená o naběhlé 
příslušenství, povinná osoba ztrátu stanovenou podle odstavce 1 sníží o diskont nebo část 
diskontu, je-li diskont větší než tato ztráta,  
  
b) prémie, kdy pořizovací cena pohledávky je vyšší než jistina pohledávky zvýšená o naběhlé 
příslušenství, povinná osoba ztrátu stanovenou podle odstavce 1 zvýší o prémii.  
  
 (6) Pokud neexistuje rozdíl podle odstavce 4, povinná osoba stanoví ztrátu podle odstavce 
1.  
  
 (7) Ztrátu ze znehodnocení pohledávky, kterou povinná osoba má v souvislosti 
s postoupením skupiny jiných jejích pohledávek, stanovuje tak, aby jistina pohledávky zvýšená o 
naběhlé příslušenství a snížená o opravnou položku nebyla vyšší, než by byl součet jistin 
postupovaných pohledávek zvýšených o naběhlé příslušenství a snížených o opravné položky v 
případě, že by k postoupení nedošlo a povinná osoba by stanovovala ztráty ze znehodnocení 
jednotlivých pohledávek. To neplatí, pokud povinná osoba postupuje podle § 81 odst. 4 věty 
poslední.  
  

§ 89  
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Statistické modely  

 
 (1) Povinná osoba při zahájení posuzování portfolií jednotlivě nevýznamných pohledávek 
má  
  
a) vytvořena z hlediska počtu dostatečně velká portfolia jednotlivě nevýznamných stejnorodých 
pohledávek pro zajištění statistické významnosti ztrát; do portfolia jednotlivě nevýznamných 
stejnorodých pohledávek povinná osoba pro účely využití statistického modelu zařazuje všechny 
své pohledávky daného typu, a to i ty, které se rozhodla vyřadit z portfolia jednotlivě 
nevýznamných pohledávek, protože měla dostatek informací pro posouzení jejich znehodnocení,  
  
b) dostatečně dlouhé časové řady týkající se daných pohledávek, zpravidla srovnatelné 
s průměrnou dobou splatnosti jednotlivě nevýznamných pohledávek; délka časových řad 
u portfolií jednotlivě nevýznamných pohledávek s původní dobou splatnosti delší než rok je však 
zpravidla alespoň jeden ekonomický cyklus, popřípadě alespoň 3 roky, a  
  
c) statistický model zohledňující časovou hodnotu peněz, všechny očekávané budoucí peněžní 
toky spojené s portfoliem pohledávek a splatností pohledávek v portfoliu a nezpůsobující ztráty ze 
znehodnocení pohledávek v portfoliu k okamžiku uskutečnění účetního případu.  
  
 (2) Povinná osoba monitoruje skutečné ztráty spojené s portfoliem jednotlivě 
nevýznamných pohledávek a testuje správnost odhadu ztrát na základě nových údajů o skutečných 
selháních dlužníků v portfoliu ve vhodné časové periodě v závislosti na frekvenci splátek; v úvahu 
bere i informace o jednotlivě nevýznamných pohledávkách, které vyřadila z portfolia jednotlivě 
nevýznamných pohledávek, protože měla dostatek informací pro posouzení znehodnocení.  
  
 (3) Povinná osoba pravidelně ověřuje vhodnost statistického modelu a správnost nastavení 
jeho parametrů.  
  
 (4) Povinná osoba tvoří opravné položky k portfoliím jednotlivě nevýznamných 
pohledávek ve výši statistického odhadu ztrát z těchto portfolií vypočtených s použitím 
statistických modelů, pokud v této výši pohledávky neodepíše.  
  
 (5) Povinná osoba je schopna prokázat dostatečnou obezřetnost při používání statistických 
modelů pro stanovení výše ztrát k portfoliím jednotlivě nevýznamných pohledávek.  
  

§ 90  
 

Rezervy k podrozvahovým položkám  
 (1) Povinná osoba alespoň jednou za čtvrtletí posuzuje dostatečnost a důvodnost rezerv, 
které se v souladu s účetními metodami tvoří k podrozvahovým položkám, a upravuje jejich výši.  
  
 (2) Povinná osoba je schopna prokázat dostatečnost a důvodnost rezerv podle odstavce 1.  
  

§ 91  
 

Pravidla pro posuzování aktiv pobočky banky z jiného než členského státu  
 
 Pobočka banky z jiného než členského státu uplatňuje pravidla pro posuzování aktiv podle 
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§ 79 až 90.  
 

Pravidla pro posuzování aktiv pobočky banky z jiného než členského státu 

 Pobočka banky z jiného než členského státu uplatňuje pravidla pro posuzování aktiv 
podle § 79 až 82 a § 84 až 86.  
 

§ 92  
 
 Pobočka banky z jiného než členského státu dodržuje likviditní požadavky obdobně podle 
článků 411 a 412 nařízení části šesté nařízení v rozsahu, v jakém se tyto požadavky vztahují 
na banku.  
 

§ 96  
 
 (1) Povinná osoba čtvrtletně uveřejňuje údaje podle příloh č. 10 a 12 této vyhlášky.  
  
 (2) Povinná osoba, která uveřejňuje informace podle části osmé nařízení, čtvrtletně také 
uveřejňuje údaje  
  
a) podle článku 437 odst. 1 písm. a) nařízení s výjimkou úplného sesouhlasení položek, filtrů a 
odpočtů na rozvahu v rámci auditované účetní závěrky a  
  
b) podle článku 438 písm. c) až f) nařízení.  
 

(2) Povinná osoba, která uveřejňuje informace podle části osmé nařízení, čtvrtletně 
také uveřejňuje údaje  
  
a) podle článku 437 odst. 1 písm. a) nařízení s výjimkou úplného sesouhlasení položek, filtrů 
a odpočtů na rozvahu v rámci auditované účetní závěrky,  

  
b) podle článku 438 písm. c) až f) nařízení a  

 
c) podle článku 451 odst. 1 písm. a) nařízení s výjimkou způsobu, jak povinná osoba 
uplatňuje článek 499 odst. 2 a 3 nařízení.  
  
 (3) Povinná osoba, která uveřejňuje informace o majetkoprávních vztazích mezi členy 
konsolidačního celku a řídicím a kontrolním systému, ročně uveřejňuje údaje podle přílohy č. 11 
této vyhlášky.  
  

§ 97  
 
 (1) Povinná osoba uveřejňuje údaje ke dni  
  
a) 31. března, 30. června a 30. září do 6 týdnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí,  
  
b) 31. prosince do 4 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.  
 

(1) Povinná osoba uveřejňuje údaje  
a) ke dni 31. března do 13. května, 
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b) ke dni 30. června do 12. srpna, 
c) ke dni 30. září do 12. listopadu, 
d) ke dni 31. prosince do 4 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku. 
  
 (2) Pokud povinná osoba uplatňuje jako účetní období hospodářský rok namísto 
kalendářního roku, může uveřejňovat čtvrtletní rozvahu, čtvrtletní výkaz zisku a ztráty a poměrové 
ukazatele podle přílohy č. 10 této vyhlášky k poslednímu dni každého čtvrtletí hospodářského 
roku, a to  
  
a) do 6 týdnů po skončení příslušného čtvrtletí hospodářského roku a  
  
b) do 4 měsíců po skončení příslušného hospodářského roku.  
 
 (3) Čtvrtletní údaje o finanční situaci povinná osoba uveřejňuje společně s údaji za 3 
předcházející čtvrtletí.  
 

(3) Současně s údaji podle odstavců 1 a 2 uveřejní povinná osoba i datum jejich 
uveřejnění. Věta první se vztahuje obdobně také na doplnění a opravu již uveřejněných 
údajů. 
  
 (4) Současně s údaji podle odstavců 1 až 3 uveřejní povinná osoba i datum jejich 
uveřejnění. Věta první se vztahuje obdobně také na doplnění a opravu již uveřejněných údajů.  
  

§ 98  
 
 (1) Pobočka banky z jiného než členského státu uveřejňuje čtvrtletně údaje ke dni  
  
a) 31. března, 30. června a 30. září do 6 týdnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí,  
  
b) 31. prosince do 4 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.  
  

(1) Pobočka banky z jiného než členského státu uveřejňuje údaje  
a) ke dni 31. března do 13. května, 
b) ke dni 30. června do 12. srpna, 
c) ke dni 30. září do 12. listopadu, 
d) ke dni 31. prosince do 4 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku. 
 
 (2) Pokud pobočka banky z jiného než členského státu uplatňuje jako účetní období 
hospodářský rok namísto kalendářního roku, může uveřejňovat čtvrtletní rozvahu, čtvrtletní výkaz 
zisku a ztráty a poměrové ukazatele podle přílohy č. 13 této vyhlášky k poslednímu dni každého 
čtvrtletí hospodářského roku, a to  
  
a) do 6 týdnů po skončení příslušného čtvrtletí hospodářského roku a  
  
b) do 4 měsíců po skončení příslušného hospodářského roku.  
  
 (3) Současně s údaji podle odstavců 1 a 2 uveřejní pobočka banky z jiného než členského 
státu datum jejich uveřejnění. Věta první se vztahuje obdobně také na doplnění a opravu již 
uveřejněných údajů.  
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ČÁST ŠESTÁ  

 
NĚKTERÉ INFORMACE A PODKLADY PŘEDKLÁDANÉ ČESKÉ NÁRODNÍ BANCE  

 
(K § 24 odst. 1 a 2 zákona o bankách, § 27 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a § 

16 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu)  
 

[K § 24 odst. 1 a 2 zákona o bankách, § 27 odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech a § 12f písm. c) a § 16 odst. 7 zákona o podnikání na kapitálovém trhu] 

 
§ 104  

 
Informace o systému vnitřně stanoveného kapitálu  

 
 (1) Informaci o systému vnitřně stanoveného kapitálu předkládá České národní bance 
povinná osoba, která podle zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních družstvech nebo 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu plní povinnosti týkající se vnitřně stanoveného 
kapitálu13).  
  
 (2) Povinná osoba podle odstavce 1 informuje Českou národní banku o systému, který v 
rámci svého řídicího a kontrolního systému zavedla a udržuje pro  
  
a) stanovení a průběžné posuzování vnitřně stanovené kapitálové potřeby a  
  
b) plánování a průběžné udržování vnitřně stanovených kapitálových zdrojů v takové výši, 
struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrývaly rizika, kterým je nebo by mohla být vystavena. 
Vždy informuje o řídicích a organizačních předpokladech a uspořádání, postupech, výstupech a 
jejich využití a kontrolních mechanismech svého systému.  
  
 (3) Rozsah a míra podrobnosti informace odpovídá rozsahu a složitosti systému vnitřně 
stanoveného kapitálu povinné osoby podle odstavce 1. Jde-li o informaci o tomto systému na 
konsolidovaném základě, povinná osoba podle odstavce 1 uvede údaje také v členění podle 
jednotlivých osob, které jsou členem téhož konsolidačního celku a jsou zahrnuty do jejího systému 
vnitřně stanoveného kapitálu.  
  
 (4) Povinná osoba podle odstavce 1 informuje Českou národní banku o systému vnitřně 
stanoveného kapitálu za uplynulé účetní období nejpozději do 30. dubna, nedohodne-li se s 
Českou národní bankou jinak. Pokud z povahy věci nevyplývá jinak, obsahuje informace o 
systému vnitřně stanoveného kapitálu informaci o plánu a skutečnosti za dané účetní období a o 
plánu dalšího udržování vnitřně stanovených kapitálových poměrů.  
  
 (5) Povinná osoba podle odstavce 1 předkládá informaci o svém systému vnitřně 
stanoveného kapitálu v listinné a elektronické podobě, nedohodne-li se s Českou národní bankou 
jinak. Formát dat použitý při předložení této informace v elektronické podobě dohodne povinná 
osoba podle odstavce 1 s Českou národní bankou individuálně.  
 

§ 104 
Informace o systému vnitřně stanoveného kapitálu  
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(1) Informaci o systému vnitřně stanoveného kapitálu předkládá České národní 
bance povinná osoba, která podle zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních 
družstvech nebo zákona o podnikání na kapitálovém trhu plní povinnosti týkající se vnitřně 
stanoveného kapitálu13).  

 
(2) Povinná osoba podle odstavce 1 informuje Českou národní banku o  

a) systému, který v rámci svého řídicího a kontrolního systému zavedla a udržuje pro 
1. stanovení a průběžné posuzování vnitřně stanovené kapitálové potřeby a 
2. plánování a průběžné udržování vnitřně stanovených kapitálových zdrojů v takové výši, 
struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrývaly rizika, kterým je nebo by mohla být 
vystavena, a  
b) řídicích a organizačních předpokladech a uspořádání, postupech, výstupech a jejich 
využití a kontrolních mechanismech systému podle písmene a). 

(3) Rozsah a míra podrobnosti informace odpovídá rozsahu a složitosti systému 
vnitřně stanoveného kapitálu povinné osoby podle odstavce 1. Jde-li o informaci o tomto 
systému na konsolidovaném základě, povinná osoba podle odstavce 1 uvede údaje také 
v členění podle jednotlivých osob, které jsou členem téhož konsolidačního celku a jsou 
zahrnuty do jejího systému vnitřně stanoveného kapitálu. 

 
(4) Povinná osoba podle odstavce 1 informuje Českou národní banku o systému 

vnitřně stanoveného kapitálu za uplynulé účetní období nejpozději do 30. dubna, 
nedohodne-li se s Českou národní bankou jinak. Pokud z povahy věci nevyplývá jinak, 
obsahuje informace o systému vnitřně stanoveného kapitálu informaci o plánu a skutečnosti 
za dané účetní období a o plánu dalšího udržování vnitřně stanovených kapitálových 
poměrů. 

  
(5) Povinná osoba podle odstavce 1 předkládá informaci o svém systému vnitřně 

stanoveného kapitálu v elektronické podobě, nedohodne-li se s Českou národní bankou 
jinak. Formát dat dohodne povinná osoba podle odstavce 1 s Českou národní bankou 
individuálně. 

 
§ 104a 

Informace o systému hodnocení přiměřenosti likvidity a financování 
  

(1) Informaci o systému a postupech hodnocení přiměřenosti likvidity a financování 
předkládá České národní bance povinná osoba, která podle zákona o bankách, zákona o 
spořitelních a úvěrních družstvech nebo zákona o podnikání na kapitálovém trhu plní 
povinnosti týkající se řízení rizika likvidity18).  

 
(2) Povinná osoba podle odstavce 1 informuje Českou národní banku o  

a) systému, který v rámci svého řídicího a kontrolního systému zavedla a udržuje pro 
1. stanovení a průběžné posuzování vnitřně stanovených požadavků na likviditu 
a financování a 
2. plánování a průběžné udržování vnitřně stanovených zdrojů likvidity a financování v 
takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrývaly rizika, kterým je nebo by 
mohla být vystavena, a  
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b)  řídicích a organizačních předpokladech a uspořádání, postupech, výstupech a jejich 
využití a kontrolních mechanismech systému podle písmene a). 

 
(3) Rozsah a míra podrobnosti informace odpovídá rozsahu a složitosti systému pro 

hodnocení přiměřenosti likvidity a financování povinné osoby podle odstavce 1.  
 
(4) Povinná osoba podle odstavce 1 informuje Českou národní banku o systému 

a postupech pro hodnocení přiměřenosti likvidity a financování za uplynulé účetní období 
nejpozději do 30. dubna, nedohodne-li se s Českou národní bankou jinak. Pokud z povahy 
věci nevyplývá jinak, obsahuje informace o systému a postupech pro hodnocení přiměřenosti 
likvidity a financování informaci o plánu a skutečnosti za dané účetní období a o plánu 
dalšího udržování vnitřně stanovené přiměřenosti likvidity a financování. 

   
(5) Povinná osoba podle odstavce 1 předkládá informaci o svém systému vnitřně 

stanovené přiměřenosti likvidity a financování v elektronické podobě, nedohodne-li se 
s Českou národní bankou jinak. Formát dat dohodne povinná osoba podle odstavce 1 
s Českou národní bankou individuálně. 
 

§ 108  
 

Informace o přístupech pro výpočet kapitálových požadavků  
 
 (1) Povinná osoba, která používá standardizovaný přístup, informuje Českou národní 
banku bez zbytečného odkladu o zapsané ratingové agentuře nebo exportní úvěrové agentuře, 
kterou zvolila pro účely stanovení úvěrové kvality.  
 
 (2) Povinná osoba, která používá interní přístup pro výpočet objemů rizikově vážených 
expozic nebo pro výpočet kapitálových požadavků jiných, než jsou kapitálové požadavky k 
operačnímu riziku, informuje Českou národní banku o výsledcích výpočtů svých interních 
přístupů pro své expozice nebo pozice uvedené ve srovnávacích portfoliích spolu s vysvětlením 
použitých metodik, a to podle stavu ke dni 31. prosince nejpozději do 30. dubna následujícího 
roku a v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím předkládání těchto informací a 
srovnávání portfolia14).  
 

(2) Povinná osoba, která používá interní přístup pro výpočet objemů rizikově 
vážených expozic nebo pro výpočet kapitálových požadavků jiných, než jsou kapitálové 
požadavky k operačnímu riziku, informuje Českou národní banku o výsledcích výpočtů 
svých interních přístupů pro své expozice nebo pozice uvedené ve srovnávacích portfoliích 
spolu s vysvětlením použitých metodik v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 
2016/2070 ze dne 14. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy o šablonách, 
definicích a řešeních v oblasti informačních technologií, které mají instituce používat při 
podávání zpráv Evropskému orgánu pro bankovnictví a příslušným orgánům podle čl. 78 
odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU. 
  (3) Povinná osoba, která používá externí rating pro účely stanovení úvěrové kvality 
sekuritizované expozice, informuje bez zbytečného odkladu o své volbě zapsané ratingové 
agentury Českou národní banku.  
  
 (4) Pokud povinná osoba hodlá změnit některý z dosud používaných přístupů pro výpočet 
kapitálových požadavků nebo provést změnu v používaném interním přístupu nebo interním 
modelu, informuje o tomto záměru bez zbytečného odkladu Českou národní banku.  
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 (5) Na pobočku banky z jiného než členského státu se odstavce 1 až 4 vztahují obdobně.  
 

§ 113  
 

Informace o odměňování  
 
 (1) Povinná osoba informuje Českou národní banku o odměňování v uplynulém účetním 
období nejpozději do 30. června. Tato povinnost se považuje za splněnou, pokud povinná 
osoba v uvedeném termínu informaci uveřejní v souladu s článkem 450 nařízení.  
   (2) Informace o odměňování obsahuje  
  
a) počet pracovníků s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 eur a více za účetní období,  
  
b) pracovní zařazení pracovníků podle písmene a) v členění podle oblastí podnikání v rámci 
činností povinné osoby včetně informace o pracovních povinnostech těchto pracovníků,  
  
c) údaje o základní struktuře jednotlivých odměn pracovníků podle písmene a) v členění podle 
oblastí podnikání v rámci činností povinné osoby.  
  
 (3) Na pobočku banky z jiného než členského státu se odstavce 1 a 2 vztahují obdobně.  
 

§ 114  
 

Informace o změně osoby ve vedení klíčové funkce  
 
 (1) Pokud povinná osoba provádí změnu osoby ve vedení klíčové funkce, informuje o tom 
bez zbytečného odkladu Českou národní banku. Součástí informace je  
  
a) přesné označení funkce, o kterou jde,  
  
b) upřesnění důvodu změny; to neplatí, pokud jde o změnu prováděnou výhradně z podnětu osoby, 
která z dané funkce odchází,  
  
c) základní identifikační údaje o obou dotčených osobách a  
  
d) termín změny a případné další podstatné informace k oznamované změně.  
  
 (2) Na pobočku banky z jiného než členského státu se odstavec 1 vztahuje obdobně.  
 

Informace o změně osoby 
 
(1) Pokud povinná osoba provádí změnu osoby ve vedení klíčové funkce, informuje o 

tom bez zbytečného odkladu Českou národní banku. Součástí informace je  
a) přesné označení funkce, o kterou jde, 
b) upřesnění důvodu změny; to neplatí, pokud jde o změnu prováděnou výhradně z podnětu 
osoby, která z dané funkce odchází, 
c) základní identifikační údaje o obou dotčených osobách a  
d) termín změny a případné další podstatné informace k oznamované změně; podstatnou 
informací je vždy zpráva povinné osoby o výsledcích vyhodnocení vhodnosti osoby pro 
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výkon funkce, do které nastupuje, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné 
způsobilosti a zkušenosti této osoby. 

 
(2) Povinná osoba informuje Českou národní banku o výsledcích hodnocení 

vhodnosti vždy také, pokud navrhuje změnu člena vedoucího orgánu. Součástí informace je 
výsledek  
a) posouzení, zda v řádném výkonu funkce nebrání hodnocené osobě profesní, podnikatelská 
nebo jiná obdobná činnost, například činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání,  
b) vyhodnocení splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti 
hodnocené osoby pro výkon dané funkce, a 
c) vyhodnocení splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti 
vedoucího orgánu jako celku po zohlednění změn v jeho složení.  

 
(3) Na pobočku banky z jiného než členského státu se odstavec 1 a 2 vztahuje 

obdobně. 
 

§ 116a 
 

Zpráva o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka 
 
(1) Zpráva o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka 

podle § 12e odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se předkládá 
 
a) v případě roční informace do 4 měsíců po skončení příslušného účetního období a 
b) bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků kdykoliv v průběhu roku. 
    

(2) Zpráva podle odstavce 1 písm. a) obsahuje zhodnocení funkčnosti a efektivnosti 
opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka a identifikaci zavedených 
mechanismů kontroly, zejména 
a) informace o věcném a časovém rozsahu oblastí ověřovaných auditorem, 
b) zhodnocení souladu účetních zásad a postupů účtování o peněžních prostředcích 
a investičních nástrojích zákazníka s právními předpisy, 
c) zhodnocení shody vedení majetku zákazníka v systému vnitřní evidence s právními 
předpisy, 
d) zhodnocení, zda rekonciliace zákaznického majetku je prováděna přiměřeně často, 
průkazným způsobem a v souladu s právními předpisy a vnitřním předpisem povinné osoby, 
e) ověření správnosti systémového a funkčního nastavení procesu rekonciliace veškerého 
majetku zákazníků, prováděné povinnou osobou, a ověření výsledků nejméně jedné 
rekonciliace veškerého majetku zákazníků v každém měsíci v průběhu kalendářního roku, 
za který se zpráva zpracovává, 
f) výsledek ověření souladu ukládání investičních nástrojů a peněžních prostředků u třetích 
osob s právními předpisy, 
g) výsledek ověření souladu použití investičních nástrojů s právními předpisy a vnitřními 
předpisy povinné osoby, 
h) specifikaci chybějících kontrolních mechanismů, popis zjištěných nedostatků 
a vyhodnocení jejich závažnosti, 
i) další důležité informace, které se týkají ochrany majetku zákazníka povinnou osobou. 

 
(3) Zpráva podle odstavce 1 je předkládána v elektronické podobě podepsaná 

způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu19), případně 
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v listinné podobě na adresu České národní banky, s jednoznačným označením informační 
povinnosti. 
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Příloha 1  
 

Podrobnější vymezení některých požadavků na odměňování  
 
 Působnost 
  
 1. Povinná osoba uplatňuje  
  
b) zvláštní zásady a postupy odměňování na vybrané oblasti celkového systému odměňování 
povinné osoby a alespoň pro odměňování vybraných pracovníků a jimi tvořených skupin 
pracovníků, jejichž činnosti mají významný vliv na celkový rizikový profil povinné osoby (dále 
jen "vybraní pracovníci"), ledaže by uplatnění postupů podle bodů 13 až 20 nebylo přiměřené 
vlivu vybraného pracovníka nebo skupiny vybraných pracovníků na celkový rizikový profil 
povinné osoby; ustanovení písmene c) tím není dotčeno; za zavedení, udržování a uplatňování 
kritérií pro určování vybraných pracovníků odpovídá povinná osoba.  
 
b) zvláštní zásady a postupy odměňování na vybrané oblasti celkového systému odměňování 
povinné osoby a alespoň pro odměňování pracovníků, jejichž činnosti mají významný vliv na 
celkový rizikový profil povinné osoby, určených postupem podle nařízení Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající 
se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž 
pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, v platném znění (dále jen 
"vybraní pracovníci"), ledaže by uplatnění postupů podle bodů 13 až 20 nebylo přiměřené 
vlivu vybraného pracovníka nebo skupiny vybraných pracovníků na celkový rizikový profil 
povinné osoby; ustanovení písmene c) tím není dotčeno; za zavedení, udržování a 
uplatňování vhodných kritérií pro určování vybraných pracovníků odpovídá povinná osoba.  
 
 2. Zásady odměňování podle bodu 1 povinná osoba vhodným způsobem zohlední při 
odměňování dalších právnických nebo fyzických osob, pokud fakticky vykonávají činnost pro 
povinnou osobu a tato činnost má významný vliv na celkový rizikový profil povinné osoby nebo 
jejichž odměňování je obdobné jako u vybraných pracovníků podle bodu 1 písm. b) bodů 2 a 4, a 
to bez ohledu na právní vztah s povinnou osobou, právní formu a zeměpisné umístění.  
   
 9. Pokud jsou stanoveny výkonnostní odměny,  
  
a) celková odměna je založena na kombinaci hodnocení individuální pracovní výkonnosti 
a výkonnosti dotčeného útvaru s hodnocením celkových výsledků povinné osoby,  
 
a) celková odměna je založena na kombinaci hodnocení individuální pracovní výkonnosti a 
výkonnosti dotčeného útvaru s hodnocením celkových výsledků povinné osoby; výsledky 
skupiny nebo osoby ovládající povinnou osobu lze zohlednit pouze výjimečně a způsobem, 
který bude řádně odůvodněn,  
  

Forma a struktura odměn  
  
 10. Pevná a pohyblivá složka celkové odměny vybraného pracovníka jsou vhodně 
vyvážené; pevná složka odměny tvoří dostatečně velký podíl celkové odměny, aby bylo možno 
uplatňovat plně flexibilní přístup k pohyblivé složce odměny, včetně možnosti pohyblivou složku 
odměny nevyplatit. Povinná osoba stanoví vhodný poměr mezi pevnou a pohyblivou složkou 
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odměny individuálně pro jednotlivé osoby nebo skupiny osob, přičemž platí:  
 
a) pohyblivá složka nepřesahuje u žádného jednotlivce 100 % pevné složky jeho celkové odměny, 
ledaže společníci nebo členové povinné osoby schválí vyšší maximální úroveň poměru mezi 
pevnou a pohyblivou složkou odměny za předpokladu, že celková úroveň pohyblivé složky 
nepřesáhne u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové odměny, a  
  
b) povinná osoba může uplatnit pro účely výpočtu výše pohyblivé složky odměny diskontní sazbu 
až do 25 % celkového objemu pohyblivé složky odměny u kteréhokoli jednotlivce za předpokladu, 
že je vyplacena prostřednictvím nástrojů, jež jsou odloženy na dobu nejméně 5 let.  
 

Forma a struktura odměn 
 

10. Pevná a pohyblivá složka celkové odměny vybraného pracovníka jsou vhodně 
vyvážené; pevná složka odměny tvoří dostatečně velký podíl celkové odměny, aby bylo 
možno uplatňovat plně flexibilní přístup k pohyblivé složce odměny, včetně možnosti 
pohyblivou složku odměny nevyplatit. 
 
 11. Vyšší poměr pevné a pohyblivé složky celkové odměny podle bodu 10 písm. a) je 
schválen tímto postupem:  
  
a) společníci nebo členové povinné osoby jednají na základě podrobného doporučení 
vypracovaného povinnou osobou, obsahujícího důvody pro požadované schválení a jeho rozsah, 
včetně uvedení počtu vybraných pracovníků, na které se bude vztahovat, jejich funkce, a 
očekávaný dopad na požadavek udržovat řádný kapitál,  
  
b) společníci nebo členové povinné osoby jednají alespoň 66% většinou za předpokladu, že je 
zastoupeno minimálně 50 % akcií nebo rovnocenných vlastnických podílů, nebo v případě 
nesplnění této podmínky, jednají 75% většinou zastoupených akcií nebo vlastnických podílů,  
  
c) povinná osoba v dostatečném časovém předstihu uvědomí všechny společníky nebo členy 
povinné osoby o tom, že bude žádat o souhlas s návrhem podle bodu 10 písm. a),  
  
d) povinná osoba neprodleně uvědomí Českou národní banku o svém doporučení společníkům 
nebo členům i o navrhovaném vyšším maximálním poměru pevné a pohyblivé složky celkové 
odměny a jeho odůvodnění a je schopna České národní bance prokázat, že navrhovaný vyšší 
poměr není v rozporu s povinnostmi povinné osoby podle této vyhlášky nebo nařízení, s ohledem 
zejména na požadavky na kapitál,  
  
e) povinná osoba neprodleně uvědomí Českou národní banku o rozhodnutích přijatých jejími 
společníky nebo členy, a to včetně veškerých vyšších maximálních poměrů podle bodu 10 písm. 
a), které byly schváleny,  
  
f) vybraní pracovníci, jichž se uvedená vyšší maximální úroveň pohyblivé složky odměny podle 
bodu 10 písm. a) přímo týká, nesmějí případně přímo ani nepřímo uplatňovat při souvisejících 
jednáních jakákoli hlasovací práva, která mohou mít jako společníci nebo členové povinné osoby; 
povinná osoba pro tyto případy upraví ve svých stanovách pravidla pro posuzování schopnosti 
valné hromady nebo členské schůze se usnášet.  
 

11. Povinná osoba stanoví vhodný poměr mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny 
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individuálně pro jednotlivé osoby nebo skupiny osob, přičemž platí, že pohyblivá složka 
nepřesahuje u žádného jednotlivce 100 % pevné složky jeho celkové odměny, ledaže 
společníci nebo členové povinné osoby schválí vyšší maximální úroveň poměru mezi pevnou 
a pohyblivou složkou odměny; o tomto schválení povinná osoba bez zbytečného odkladu 
informuje Českou národní banku, včetně sdělení veškerých vyšších maximálních poměrů, 
počtu osob, pro které byly schváleny, a jejich funkcí.  
    
 13. Vznik nároku na podstatnou část pohyblivé složky odměny, a to nejméně 40 %, 
je oddálen alespoň do následujících 3 až 5 let; délka období je vhodně stanovena s ohledem na 
povahu podnikání povinné osoby, jeho rizika a činnosti dotčeného vybraného pracovníka. Nárok 
na oddálenou část pohyblivé složky odměny nelze přiznat rychleji než na poměrném základě vůči 
celkové délce období, do kterého bylo přiznání nároku podstatné části pohyblivé složky odměny 
oddáleno. V případě, že část pohyblivé složky odměny dosahuje mimořádně vysokého objemu, je 
oddáleno přiznání nároku alespoň ve výši 60 % tohoto objemu. Povinná osoba odpovídá za 
vhodnost určení objemu pohyblivé složky odměny, který pro účely oddalování vzniku 
nároku na odměnu do více let považuje za mimořádně vysoký, přičemž vždy posoudí objem 
pohyblivé složky odměny jako mimořádně vysoký také v případě, že maximální pohyblivá 
složka odměny jednotlivce může přesahovat 100 % jeho pevné složky odměny.  
  

Příloha 3  
 

Podrobnější vymezení některých požadavků na řízení úvěrového rizika  
 
 10. Povinná osoba dále zajistí, že  
  
a) příslušní pracovníci, včetně osob ve vrcholném vedení a příslušných výborech, pokud jsou 
zřízeny, rozumí předpokladům, ze kterých systém měření a sledování úvěrového rizika vychází, a  
  
b) předpoklady, ze kterých systém vychází, jsou dostatečně zdokumentovány.  
 

10. Povinná osoba dále zajistí, že  
  

a) příslušní pracovníci, včetně osob ve vrcholném vedení a příslušných výborech, pokud jsou 
zřízeny, rozumí předpokladům, ze kterých systém měření a sledování úvěrového rizika 
vychází,  

  
b) předpoklady, ze kterých systém vychází, jsou dostatečně zdokumentovány a 

 
c) v případě identifikace situací, které naznačují pravděpodobnost nesplácení protistranou, 
postupuje podle bodů 35 až 65 obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví k 
používání definice selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013. 
  

Příloha 10  
 
 

5. Údaje o finanční situaci povinné osoby  
  
a) čtvrtletní rozvaha povinné osoby,  
  
b) čtvrtletní výkaz zisku a ztráty povinné osoby,  
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c) informace povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, 
o pohledávkách z finančních činností bez selhání a v selhání, a to v členění na pohledávky za 
úvěrovými institucemi a jinými osobami než úvěrovými institucemi a dále v členění podle 
jednotlivých kategorií a podkategorií pohledávek z finančních činností, s uvedením účetní hodnoty 
bez opravných položek, opravných položek k jednotlivým pohledávkám a k portfoliím pohledávek 
a s uvedením kumulované ztráty z ocenění reálnou hodnotou,  
  
d) informace povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, 
o pohledávkách bez znehodnocení a se znehodnocením, s uvedením hodnoty před 
znehodnocením, opravných položek a kumulovaných ztrát z ocenění reálnou hodnotou 
a s uvedením účetní hodnoty,  
  
e) souhrnná výše pohledávek povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním 
družstvem, z finančních činností, u nichž byla během účetního období provedena restrukturalizace 
(součet zůstatků účtů pohledávek k vykazovanému datu, a to pohledávek, u nichž byla během 
účetního období provedena restrukturalizace); pohledávky jsou uváděny bez opravných položek,  
  
f) reálné a jmenovité hodnoty derivátů  
1. souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem 
obchodování nebo spekulace,  
2. souhrnně za deriváty, u nichž povinná osoba uplatňuje zajišťovací účetnictví, a souhrnně za 
deriváty ostatní,  
  
g) kapitálové poměry  
1. kapitálový poměr pro kmenový kapitál tier 1,  
2. kapitálový poměr pro kapitál tier 1,  
3. kapitálový poměr pro celkový kapitál,  
  
h) poměrové ukazatele povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem  
1. rentabilita průměrných aktiv (ROAA),  
2. rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE),  
3. aktiva na jednoho pracovníka,  
4. správní náklady na jednoho pracovníka,  
5. zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho pracovníka,  
  
i) poměrové ukazatele povinné osoby, která je obchodníkem s cennými papíry  
1. zadluženost I (celkový dluh bez majetku klientů/aktiva bez majetku klientů),  
2. zadluženost II (celkový dluh bez majetku klientů/vlastní kapitál),  
3. rentabilita průměrných aktiv (ROAA, aktiva bez majetku klientů),  
4. rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE),  
5. rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb),  
6. správní náklady na jednoho pracovníka.  
 

5. Údaje o finanční situaci povinné osoby  
a) čtvrtletní rozvaha povinné osoby,  
 
b) čtvrtletní výkaz zisku a ztráty povinné osoby,  
 
c) informace povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, 
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o výkonných a nevýkonných expozicích s uvedením hrubé účetní hodnoty, kumulovaného 
znehodnocení a kumulovaných negativních změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a 
rezerv, a to v členění na  
1. dluhové cenné papíry a z toho dluhové cenné papíry nefinančních podniků, 
2. úvěry a jiné pohledávky a z toho úvěry a jiné pohledávky za nefinančními podniky 
a úvěry a jiné pohledávky za domácnostmi,  
3. dluhové nástroje určené k prodeji podle mezinárodního účetního standardu IFRS 5 
Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti uvedeného v příloze nařízení 
Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní 
účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1606/2002(dále jen „mezinárodní účetní standard IFRS 5“) a  
4. podrozvahové expozice a z toho podrozvahové expozice vůči nefinančním podnikům 
a domácnostem; nefinančními podniky a domácnostmi se rozumí nefinanční podniky 
a domácnosti podle přílohy V prováděcího nařízení 680/2014,  
 
d) informace povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, 
o výkonných a nevýkonných expozicích s úlevou podle přílohy V prováděcího nařízení 
680/2014, s uvedením (i) hrubé účetní hodnoty, kumulovaného znehodnocení 
a kumulovaných negativních změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv, 
a v členění na  
1. dluhové cenné papíry a z toho dluhové cenné papíry nefinančních podniků, 
2. úvěry a jiné pohledávky a z toho úvěry a jiné pohledávky za nefinančními podniky 
a úvěry a jiné pohledávky za domácnostmi,  
3. dluhové nástroje určené k prodeji podle mezinárodního účetního standardu IFRS 5 a  
4. podrozvahové expozice a z toho podrozvahové expozice vůči nefinančním podnikům 
a domácnostem; nefinančními podniky a domácnostmi se rozumí nefinanční podniky 
a domácnosti podle přílohy V prováděcího nařízení 680/2014,  
 
e) reálné a jmenovité hodnoty derivátů  
1. souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za 
účelem obchodování nebo spekulace,  
2. souhrnně za deriváty, u nichž povinná osoba uplatňuje zajišťovací účetnictví, a souhrnně 
za deriváty ostatní,  
 
f) kapitálové poměry  
1. kapitálový poměr pro kmenový kapitál tier 1,  
2. kapitálový poměr pro kapitál tier 1,  
3. kapitálový poměr pro celkový kapitál,  
 
g) poměrové ukazatele povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním a úvěrním 
družstvem  
1. rentabilita průměrných aktiv,  
2. rentabilita průměrného kapitálu tier 1,  
3. aktiva na jednoho pracovníka,  
4. správní náklady na jednoho pracovníka,  
5. zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho pracovníka,  
 
h) poměrové ukazatele povinné osoby, která je obchodníkem s cennými papíry  
1. zadluženost I (celkový dluh bez majetku klientů/aktiva bez majetku klientů),  
2. zadluženost II (celkový dluh bez majetku klientů/vlastní kapitál),  
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3. rentabilita průměrných aktiv (aktiva bez majetku klientů),  
4. rentabilita průměrného kapitálu tier 1,  
5. rentabilita tržeb (zisk po zdanění/výnosy z investičních služeb),  
6. správní náklady na jednoho pracovníka. 
  
 

Příloha 13  
 
 3. Údaje o plnění obezřetnostních pravidel pobočky banky z jiného než členského 
státu  
  
a) údaje podle článku 437 odst. 1 písm. a) nařízení s výjimkou úplného sesouhlasení položek, 
filtrů a odpočtů na rozvahu v rámci auditované účetní závěrky pobočky banky z jiného než 
členského státu,  
  
b) údaje podle článku 438 písm. c) až f) nařízení,  
  
c) informace pobočky banky z jiného než členského státu o pohledávkách z finančních činností 
bez selhání a v selhání, a to v členění na pohledávky za úvěrovými institucemi a jinými osobami 
než úvěrovými institucemi a dále v členění podle jednotlivých kategorií a podkategorií pohledávek 
z finančních činností, s uvedením účetní hodnoty bez opravných položek, opravných položek k 
jednotlivým pohledávkám a k portfoliím pohledávek a s uvedením kumulované ztráty z ocenění 
reálnou hodnotou,  
  
d) informace pobočky banky z jiného než členského státu o pohledávkách bez znehodnocení a se 
znehodnocením, s uvedením hodnoty před znehodnocením, opravných položek a kumulovaných 
ztrát z ocenění reálnou hodnotou a s uvedením účetní hodnoty,  
  
e) souhrnná výše pohledávek pobočky banky z jiného než členského státu, z finančních činností, u 
nichž byla během účetního období provedena restrukturalizace (součet zůstatků účtů pohledávek k 
vykazovanému datu, a to pohledávek, u nichž byla během účetního období provedena 
restrukturalizace); pohledávky jsou uváděny bez opravných položek,  
  
f) reálné a jmenovité hodnoty derivátů  
1. souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem 
obchodování nebo spekulace,  
2. souhrnně za deriváty, u nichž pobočka banky z jiného než členského státu uplatňuje zajišťovací 
účetnictví, a souhrnně za deriváty ostatní,  
  
g) kapitálové poměry  
1. kapitálový poměr pro kapitál tier 1,  
2. kapitálový poměr pro celkový kapitál,  
  
h) poměrové ukazatele pobočky banky z jiného než členského státu  
1. rentabilita průměrných aktiv (ROAA),  
2. rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE),  
3. aktiva na jednoho pracovníka,  
4. správní náklady na jednoho pracovníka,  
5. zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho pracovníka a  
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i) údaje o objemu obchodů uskutečněných v rámci poskytování investičních služeb ve vztahu k 
jednotlivým investičním nástrojům, pokud pobočka banky z jiného než členského státu je 
oprávněna poskytovat investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.  
 

3. Údaje o plnění obezřetnostních pravidel pobočky banky z jiného než členského 
státu 
 
a) údaje podle článku 437 odst. 1 písm. a) nařízení s výjimkou úplného sesouhlasení položek, 
filtrů a odpočtů na rozvahu v rámci auditované účetní závěrky pobočky banky z jiného než 
členského státu,  
 
b) údaje podle článku 438 písm. c) až f) nařízení,  
 
c) informace pobočky banky z jiného než členského státu o výkonných a nevýkonných 
expozicích s uvedením hrubé účetní hodnoty, kumulovaného znehodnocení a kumulovaných 
negativních změn reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezerv, a v členění na  
1. dluhové cenné papíry a z toho dluhové cenné papíry nefinančních podniků, 
2. úvěry a jiné pohledávky a z toho úvěry a jiné pohledávky za nefinančními podniky 
a úvěry a jiné pohledávky za domácnostmi,  
3. dluhové nástroje určené k prodeji podle mezinárodního účetního standardu IFRS 5 a  
4. podrozvahové expozice a z toho podrozvahové expozice vůči nefinančním podnikům 
a domácnostem; nefinančními podniky a domácnostmi se rozumí nefinanční podniky 
a domácnosti podle přílohy V prováděcího nařízení 680/2014,  
 
d) informace pobočky banky z jiného než členského státu o výkonných a nevýkonných 
expozicích s úlevou podle přílohy V prováděcího nařízení 680/2014, s uvedením hrubé účetní 
hodnoty, kumulovaného znehodnocení a kumulovaných negativních změn reálné hodnoty z 
titulu úvěrového rizika a rezerv, a v členění na  
1. dluhové cenné papíry a z toho dluhové cenné papíry nefinančních podniků, 
2. úvěry a jiné pohledávky a z toho úvěry a jiné pohledávky za nefinančními podniky 
a úvěry a jiné pohledávky za domácnostmi,  
3. dluhové nástroje určené k prodeji podle mezinárodního účetního standardu IFRS 5 a  
4. podrozvahové expozice a z toho podrozvahové expozice vůči nefinančním podnikům 
a domácnostem; nefinančními podniky a domácnostmi se rozumí nefinanční podniky 
a domácnosti podle přílohy V prováděcího nařízení 680/2014,  
 
e) reálné a jmenovité hodnoty derivátů  
1. souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za 
účelem obchodování nebo spekulace,  
2. souhrnně za deriváty, u nichž pobočka banky z jiného než členského státu uplatňuje 
zajišťovací účetnictví, a souhrnně za deriváty ostatní,  
 
f) kapitálové poměry  
1. kapitálový poměr pro kapitál tier 1,  
2. kapitálový poměr pro celkový kapitál,  
 
g) poměrové ukazatele pobočky banky z jiného než členského státu  
1. rentabilita průměrných aktiv,  
2. rentabilita průměrného kapitálu tier 1,  
3. aktiva na jednoho pracovníka,  
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4. správní náklady na jednoho pracovníka,  
5. zisk nebo ztráta po zdanění na jednoho pracovníka a  
 
h) údaje o objemu obchodů uskutečněných v rámci poskytování investičních služeb ve 
vztahu k jednotlivým investičním nástrojům, pokud pobočka banky z jiného než členského 
státu je oprávněna poskytovat investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu. 
  
 
 
 
____________________ 
 13) Čl. 140 odst. 5 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.  
  
13) § 12c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. 

§ 8a zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a 
o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona 
č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 
Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb. 
§ 9a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 
230/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., 
zákona č. 37/2012 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb. 

 
14) Čl. 78 odst. 2 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU.  
 
18) § 8b zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.  

§ 7a zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a 
o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
§ 12a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
§ 41 této vyhlášky. 

 
19) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

  § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.  
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