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písm., bod, 
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Obsah 

§ 27 odst. 

1 
Kapitál 

Kapitál se vypočítá obdobně jako kapitál uvedený v článku 4 odst. 1 

bodě 118 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“). 

32015L2366  čl. 4 bod 46 „kapitálem“ kapitál vymezený v čl. 4 odst. 1 bodě 118 

nařízení (EU) č. 575/2013, přičemž nejméně 75 % 

kapitálu tier 1 má podobu kmenového kapitálu tier 1 

podle článku 50 uvedeného nařízení a kapitál tier 2 je 

roven nejvýše jedné třetině kapitálu tier 1; 

§ 27 odst. 

2 

Nejméně 75 % kapitálu tier 1 má podobu kmenového kapitálu tier 1 

podle čl. 50 nařízení a kapitál tier 2 je roven nejvýše jedné třetině 

kapitálu tier 1. 

32015L2366 čl. 4 bod 46 „kapitálem“ kapitál vymezený v čl. 4 odst. 1 bodě 118 

nařízení (EU) č. 575/2013, přičemž nejméně 75 % 

kapitálu tier 1 má podobu kmenového kapitálu tier 1 

podle článku 50 uvedeného nařízení a kapitál tier 2 je 

roven nejvýše jedné třetině kapitálu tier 1; 

§ 27 odst. 

3 

Za účelem předejití vícenásobnému použití prvků způsobilých pro 

výpočet kapitálu nesmí platební instituce, která je členem skupiny, 

jejímž členem je též jiná platební instituce, zahraniční platební 

instituce, úvěrová instituce, investiční podnik, společnost spravující 

aktiva anebo pojišťovna 

32015L2366  čl. 8 odst. 2 Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se 

předešlo vícenásobnému použití prvků způsobilých pro 

výpočet kapitálu, pokud platební instituce patří do stejné 

skupiny jako jiná platební instituce, úvěrová instituce, 

investiční podnik, společnost pro správu aktiv nebo 

pojišťovna. Tento odstavec se použije také v případě, že 

je platební instituce hybridní povahy a vykonává 

činnosti jiné, než je poskytování platebních služeb. 

§ 27 odst. 

4 

Hybridní platební instituce nesmí  32015L2366  čl. 8 odst. 2 Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se 

předešlo vícenásobnému použití prvků způsobilých pro 

výpočet kapitálu, pokud platební instituce patří do stejné 

skupiny jako jiná platební instituce, úvěrová instituce, 
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investiční podnik, společnost pro správu aktiv nebo 

pojišťovna. Tento odstavec se použije také v případě, že 

je platební instituce hybridní povahy a vykonává 

činnosti jiné, než je poskytování platebních služeb. 

§ 28 odst. 

1 

(1) Přístupy pro výpočet kapitálového požadavku jsou tyto: 

a) přístup na základě režijních nákladů (dále jen „přístup A“), 

b) přístup na základě objemu plateb (dále jen „přístup B“),  

c) přístup základního ukazatele (dále jen „přístup C“). 

  

32015L2366  čl. 9 odst. 1 Bez ohledu na požadavky na počáteční kapitál uvedené 

v článku 7 členské státy vyžadují, aby platební instituce 

s výjimkou těch, které nabízejí pouze služby uvedené 

v bodech 7 nebo 8 přílohy I, měly vždy kapitál, jehož 

výše se vypočítá v souladu s jednou z níže uvedených tří 

metod, kterou určí příslušné orgány v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy: 

Metoda A  

… 

Metoda B  

… 

Metoda C 

… 

§ 28 odst. 

2 

(1) Hybridní platební instituce uplatní některý z přístupů pouze 

na činnosti podle § 8 zákona.  

32015L2366  čl. 8 odst. 2 Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se 

předešlo vícenásobnému použití prvků způsobilých pro 

výpočet kapitálu, pokud platební instituce patří do stejné 

skupiny jako jiná platební instituce, úvěrová instituce, 

investiční podnik, společnost pro správu aktiv nebo 

pojišťovna. Tento odstavec se použije také v případě, že 

je platební instituce hybridní povahy a vykonává 

činnosti jiné, než je poskytování platebních služeb. 

§ 29 odst. 

1, 2 a 3 
Přístup A 

(1) Kapitálový požadavek podle přístupu A se rovná 10 % 

z celkové výše režijních nákladů za bezprostředně předcházející účetní 

období;  

(2) Pokud dojde oproti bezprostředně předcházejícímu účetnímu 

období k významné změně v činnosti platební instituce, která 

stanovuje kapitálový požadavek přístupem A, může Česká národní 

banka v odůvodněných případech umožnit úpravu ve výpočtu tohoto 

kapitálového požadavku. 

(3) Platební instituce, která začne vykonávat svoji činnost 

v průběhu běžného účetního období, stanoví kapitálový požadavek 

přístupem A ve výši 10 % z celkové výše režijních nákladů 

plánovaných pro běžné účetní období, případně upravených podle 

32015L2366  čl. 9 odst. 1 

/část/ 

Metoda A  

Kapitál platební instituce musí dosahovat výše 

odpovídající nejméně 10 % fixních režijních nákladů 

této platební instituce za předcházející rok. Příslušné 

orgány mohou tento požadavek upravit v případě, že 

v obchodech platební instituce došlo od předchozího 

roku k podstatné změně. V případě platební instituce, 

která ke dni výpočtu podniká méně než jeden rok, musí 

kapitál dosahovat výše odpovídající nejméně 10 % 

odpovídajících fixních režijních nákladů 

předpokládaných v obchodním plánu tohoto podniku, 

pokud příslušné orgány nevyžadují úpravu tohoto plánu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNATZFC44S)



3 

 

požadavků České národní banky. 

§ 30 odst. 

1 a 3 
Přístup B 

(1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem B se rovná 

součinu koeficientu podle § 32 a částky, která se stanoví jako součet 

a) 4 % z části objemu plateb nepřesahující částku odpovídající 

5 000 000 eur, 

b) 2,5 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 

5 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 10 000 000 

eur, 

c) 1 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 

10 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 100 000 000 

eur, 

d) 0,5 % z části objemu plateb vyšší než částka odpovídající 

100 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 250 000 000 

eur a 

e) 0,25 % z části objemu plateb přesahující částku odpovídající 

250 000 000 eur. 

 (3) Objem plateb podle odstavce 1 se rovná jedné dvanáctině 

celkové částky platebních transakcí provedených platební institucí 

v bezprostředně předcházejícím účetním období.    

32015L2366  

 

čl. 9 odst. 1 

/část/ 

Metoda B  

Kapitál platební instituce musí dosahovat výše 

odpovídající nejméně součtu níže uvedených prvků 

vynásobenému faktorem navýšení k podle odstavce 2, 

kde objem plateb (OP) představuje jednu dvanáctinu 

celkové částky platebních transakcí provedených 

platební institucí v předcházejícím roce:  

a) 4,0 % z části OP do výše 5 milionů EUR  

plus  

b) 2,5 % z části OP převyšující 5 milionů EUR 

a nepřesahující 10 milionů EUR  

plus  

c) 1 % z části OP převyšující 10 milionů EUR 

a nepřesahující 100 milionů EUR  

plus 

d) 0,5 % z části OP převyšující 100 milionů EUR 

a nepřesahující 250 milionů EUR 

plus 

e) 0,25 % z části OP převyšující 250 milionů EUR. 

§ 31 odst. 

1, 2, 3 a 4 
Přístup C 

     (1) Kapitálový požadavek stanovený přístupem C se rovná součinu 

koeficientu podle § 32 a částky, která se stanoví jako součet 

a) 10 % z hodnoty relevantního ukazatele nepřesahující částku 

odpovídající 2 500 000 eur, 

b) 8 % z hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka odpovídající 

2 500 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 5 000 000 eur, 

c) 6 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka 

odpovídající 5 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 

25 000 000 eur, 

d) 3 % z části hodnoty relevantního ukazatele vyšší než částka 

odpovídající 25 000 000 eur a nepřesahující částku odpovídající 

50 000 000 eur a 

e) 1,5 % z části hodnoty relevantního ukazatele přesahující částku 

odpovídající 50 000 000 eur. 

        (2) Hodnota relevantního ukazatele podle odstavce 1 se rovná 

32015L2366  čl. 9 odst. 1 

/část/ 

Metoda C  

Kapitál platební instituce musí dosahovat výše 

odpovídající nejméně příslušnému ukazateli 

vymezenému v písmenu a), vynásobenému koeficientem 

násobení podle písmene b) a znovu vynásobenému 

faktorem navýšení (k) podle odstavce 2.  

a) Příslušný ukazatel je součtem těchto položek:  

i) úrokové výnosy,  

ii) úrokové náklady,  

iii) výnosy z poplatků a provizí a  

iv) ostatní provozní výnosy.  

Každá položka je do součtu zahrnuta s příslušným 

kladným nebo záporným znaménkem. Mimořádné 

a nepravidelné výnosy nesmějí být ve výpočtu 

příslušného ukazatele použity. Výdaje na outsourcing 

služeb poskytovaných třetími stranami mohou příslušný 
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součtu úrokových výnosů, úrokových nákladů, výnosů z poplatků 

a provizí a ostatních provozních výnosů a při výpočtu se postupuje 

takto: 

a) hodnota relevantního ukazatele je počítána na základě předchozího 

sledování trvajícího dvanáct měsíců ke konci posledního účetního 

období, 

b) každá položka se zohledňuje v odpovídající kladné, anebo záporné 

hodnotě, 

c) do výpočtu hodnoty relevantního ukazatele se nezahrnují 

mimořádné a nepravidelné výnosy a 

d) hodnotu relevantního ukazatele lze snížit o náklady na outsourcing 

poskytovaný osobou, nad níž příslušný orgán dohledu vykonává 

srovnatelný dohled. 

     (3) Pokud platební instituce začala vykonávat svoji činnost až 

v průběhu běžného účetního období, stanoví hodnotu relevantního 

ukazatele na základě svého plánu, případně upraveného podle 

požadavků České národní banky. 

      (4) Pokud je hodnota relevantního ukazatele podle odstavce 2 nižší 

než 80 % z průměru hodnot relevantních ukazatelů za poslední tři 

účetní období, jako hodnota relevantního ukazatele se pro účely určení 

kapitálového požadavku podle odstavce 1 použije 80 % z průměru 

hodnot relevantních ukazatelů za poslední tři účetní období. 

ukazatel snížit, pokud dané výdaje vznikly u podniku, 

který podléhá dohledu podle této směrnice. Příslušný 

ukazatel se vypočítá ke konci předchozího účetního 

období na základě dvanáctiměsíčního sledování. 

Příslušný ukazatel se vypočte za předchozí účetní 

období. Nicméně kapitál vypočtený podle metody C 

nesmí klesnout pod 80 % průměrné hodnoty příslušného 

ukazatele za předchozí tři účetní období. Nejsou-li 

k dispozici auditované údaje, lze použít obchodní 

odhady.  

b) Koeficient násobení činí:  

i) 10 % z části příslušného ukazatele do výše 

2,5 milionů EUR,  

ii) 8 % z části příslušného ukazatele v rozpětí od 

2,5 milionů EUR do 5 milionů EUR,  

iii) 6 % z části příslušného ukazatele v rozpětí od 

5 milionů EUR do 25 milionů EUR,  

iv) 3 % z části příslušného ukazatele v rozpětí od 

25 milionů EUR do 50 milionů EUR,  

v) 1,5 % z části příslušného ukazatele nad 50 milionů 

EUR. 

§ 32 Koeficient  

Koeficient, který se používá při uplatnění přístupu B nebo C, je 

a) 0,5, poskytuje-li platební instituce pouze platební službu podle § 3 

odst. 1 písm. f) zákona, nebo 

b) 1, poskytuje-li platební instituce některou z platebních služeb 

podle § 3 odst. 1 písm. a) až e) zákona. 

32015L2366  čl. 9 odst. 2 Faktor navýšení k, který se používá v metodách B a C, 

činí:  

a) 0,5, poskytuje-li platební instituce pouze platební 

službu uvedenou v bodě 6 přílohy I;  

b) 1, poskytuje-li platební instituce některou 

z platebních služeb uvedených v jakémkoliv z bodů 1 až 

5 přílohy I. 

§ 33 Pro účely výpočtu kapitálové přiměřenosti instituce 

elektronických peněz se stanoví výše kapitálového požadavku ke krytí 

rizik jako součet kapitálových požadavků podle § 34 a 35. 

32009L0110 čl. 5 odst. 2 Ve vztahu k činnostem uvedeným v čl. 6 odst. 1 písm. 

a), které nejsou spojeny s vydáváním elektronických 

peněz, se požadavky na kapitál instituce elektronických 

peněz vypočítají jednou ze tří metod (A, B nebo C) 

stanovených v čl. 8 odst. 1 a 2 směrnice 2007/64/ES. 

Vhodnou metodu určí příslušné orgány v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy. Ve vztahu k činnosti 

vydávání elektronických peněz se požadavky na kapitál 

instituce elektronických peněz vypočítají metodou D 
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stanovenou v odstavci 3. Instituce elektronických peněz 

musí mít vždy kapitál, který je nejméně roven součtu 

požadavků stanovených v prvním a druhém pododstavci. 

§ 34 odst. 

1 

(1)  Kapitálový požadavek ke krytí rizik spojených s vydáváním 

elektronických peněz činí nejméně 2 % z průměru elektronických 

peněz v oběhu. 

32009L0110  čl. 5 odst. 3 Metoda D: Kapitál instituce elektronických peněz pro 

vydávání elektronických peněz činí nejméně 2 % 

průměru elektronických peněz v oběhu. 

§ 34 odst. 

2 

 (2) Za účelem předejití vícenásobnému použití prvků způsobilých 

pro výpočet kapitálu nesmí instituce elektronických peněz, která je 

členem skupiny, jejímž členem je též platební instituce, zahraniční 

platební instituce, úvěrová instituce, investiční podnik, společnost 

spravující aktiva anebo pojišťovna,  

32009L0110  čl. 5 odst. 6 Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se 

předešlo vícenásobnému použití prvků způsobilých pro 

výpočet kapitálu,  

a) pokud instituce elektronických peněz patří do stejné 

skupiny jako jiná instituce elektronických peněz, 

úvěrová instituce, investiční podnik, společnost pro 

správu aktiv, pojišťovna nebo zajišťovna. 

§ 34 odst. 

3 

(3) Hybridní instituce elektronických peněz nesmí  32009L0110 čl. 5 odst. 6 Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se 

předešlo vícenásobnému použití prvků způsobilých pro 

výpočet kapitálu, … 

b) pokud instituce elektronických peněz vykonává jiné 

činnosti než vydávání elektronických peněz.  

§ 34 odst. 

4 

(4) Pokud nelze určit, jaká část peněžních prostředků předaných 

držitelem instituci elektronických peněz je určena pro činnost podle 

§ 67 odst. 1 písm. b) zákona, vychází se při určení průměru 

elektronických peněz v oběhu z takové části těchto peněžních 

prostředků, která odpovídá spolehlivému odhadu na základě údajů 

z předchozích období. 

32009L0110 čl. 5 odst. 4 Pokud instituce elektronických peněz vykonává 

některou z činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a), 

která není spojena s vydáváním elektronických peněz, 

nebo některou z činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. 

b) až e) a částka elektronických peněz v oběhu není 

předem známa, povolí příslušné orgány této instituci 

vypočítat požadavky na svůj kapitál na základě 

reprezentativní části, jež má být podle předpokladu 

použita na vydávání elektronických peněz, pod 

podmínkou, že tuto reprezentativní část lze rozumným 

způsobem odhadnout na základě dřívějších údajů a že to 

příslušné orgány považují za uspokojivé. Pokud 

instituce elektronických peněz nevyvíjela činnost po 

dostatečně dlouhou dobu, vypočítají se její požadavky 

na kapitál na základě předpokládané výše 

elektronických peněz v oběhu doložené obchodním 

plánem, s výhradou úprav tohoto plánu požadovaných 

příslušnými orgány. 

§ 34 odst. (5) Pokud instituce elektronických peněz vydává elektronické 32009L0110 čl. 5 odst. 4 Pokud instituce elektronických peněz vykonává 
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5 peníze po dobu kratší než 6 kalendářních měsíců, činí tento kapitálový 

požadavek nejméně 2 % z průměru elektronických peněz v oběhu 

stanovených na základě jejího obchodního plánu, případně upraveného 

podle požadavků České národní banky. 

některou z činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a), 

která není spojena s vydáváním elektronických peněz, 

nebo některou z činností uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. 

b) až e) a částka elektronických peněz v oběhu není 

předem známa, povolí příslušné orgány této instituci 

vypočítat požadavky na svůj kapitál na základě 

reprezentativní části, jež má být podle předpokladu 

použita na vydávání elektronických peněz, pod 

podmínkou, že tuto reprezentativní část lze rozumným 

způsobem odhadnout na základě dřívějších údajů a že to 

příslušné orgány považují za uspokojivé. Pokud 

instituce elektronických peněz nevyvíjela činnost po 

dostatečně dlouhou dobu, vypočítají se její požadavky 

na kapitál na základě předpokládané výše 

elektronických peněz v oběhu doložené obchodním 

plánem, s výhradou úprav tohoto plánu požadovaných 

příslušnými orgány. 
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32009L0110 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí 
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a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES 

32015L2366 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách 

na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 

a zrušuje směrnice 2007/64/ES 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNATZFC44S)


