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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

IX. 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně financí dne 14. 1. 2020 s termínem 

dodání stanovisek do 11. 2. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Připomínky neuplanily MŽP, MK, MZV, MD, MŠMT, MZD, MO, MPSV, ÚV ČR – vedoucí úřadu vlády, Česka bankovní asociace, Asociace 

družstevních záložen, Asociace úvěrových institucí, Asociace českých stavebních spořitelen a Asociace pro kapitálový trh. 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K části první, čl. I novelizační bod 4 (§ 2 odst. 1) V 

uvedeném ustanovení předloženého návrhu zákona se 

vymezují pojmy „ovládající osoba“ a „ovládaná osoba“ 

pouhým odkazem na nařízení (EU) č. 575/2013 (jak je 

stanoveno již ve stávajícím znění zákona). Předkladatel 

uvádí, že záměrem je transpozice směrnice (EU) 2013/36, 

která skutečně ovládající a ovládanou osobu vymezuje 

odkazem na čl. 4 odst. 1 body 15 a 16 nařízení (EU) č. 

575/2013 (upozorňujeme, že odkaz míří pouze na odstavec 

1, tedy nikoli na odst. 2, který kromě odkazu na dále 

uvedenou směrnici obsahuje i „faktické“ vymezení 

výkonem dominantního vlivu). Toto nařízení pak ovládanou 

i ovládající osobu vymezuje odkazem na směrnici 

83/349/EHS, která již není od poloviny roku 2013 platná a 

účinná. Tato směrnice totiž byla nahrazena účetní směrnicí, 

tedy směrnicí 2013/34/EU, která vymezuje pojmy „dceřiný 

podnik“ a „mateřský podnik“ v čl. 2 odst. 9 a 10. Tyto 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

1. Definice ovládající osoby je vymezen v souladu 

s čl. 2 odst. 1 bod 6 směrnice 2014/59/EU (BRRD), 

který odkazuje na čl. 4 odst. 1 bod 15 písm. a) nařízení 

(EU) č. 575/2013.  

 

2. Předkladatel se neztotožňuje s interpretací odkazu na 

směrnici 83/349/EHS. Nařízení (EU) č. 575/2013 se 

odkazuje na články 1 a 2 směrnice 83/349/EHS, což 

nevnímáme tak, že by se odkazovalo na čl. 2 odst. 9 

a 10, kde jsou definovány pojmy „dceřiný podnik“ 

a „mateřský podnik“. Dle srovnávací tabulky k směrnici 

2013/34/EU čl. 1 a 2 směrnice 83/349/EHS odpovídá 

čl. 22 směrnice 2013/34/EU. Čl. 22 směrnice 

2013/34/EU má tak dva významy: první je ten, že 
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pojmy jsou však již v českém právním řádu transponovány, 

a to ovládající a ovládanou osobou ve smyslu § 74 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona 

458/2016 Sb. Požadujeme proto vysvětlit, z jakého důvodu 

je v návrhu zákona navrhována složitá definice (a ve 

stávajícím znění zákona ponechána), kdy za účelem jejímu 

porozumění musí adresát právní normy zkoumat několik 

evropských předpisů, a to i již zrušených, namísto použití 

definice ovládající a ovládané osoby obsažené v zákoně o 

obchodních korporacích. Zároveň se nedomníváme, že je 

vhodné stejný pojem („ovládající osoba“ a „ovládaná 

osoba“) definovat v několika právních předpisech odlišně. 

Tato připomínka je zásadní. 

stanovuje, kdy má mateřský podnik povinnost sestavit 

konsolidovanou účetní závěrku a druhý je ten, že pro 

účely nařízení (EU) č. 575/2013 vymezuje, kdy jsou 

dceřiné podniky zahrnuty do obezřetnostní konsolidace 

mateřského podniku. 

3. V tomto smyslu tedy tyto pojmy nejsou 

transponovány v § 74 zákona o obchodních 

korporacích, neb se de facto jedná o fyzickou nebo 

právnickou osobou, která uplatňuje kontrolu ve smyslu 

čl. 4 odst. 1 bod 37 nařízení (EU) č. 575/2013, což není 

v souladu s § 74.  

 

Zároveň je třeba dodat, že národní sektorové předpisy 

fungují především jako transpozice a „doplněk“ 

evropské regulace finančního trhu. Zákon o ozdravných 

postupech a řešení krize na finančním trhu je tak třeba 

především věcně a terminologicky co nejvíce 

sesouladnit s evropskou regulací. Je tudíž opodstatněná 

snaha, co nejvíce využívat dynamické odkazy na 

definice v evropských předpisech. V praxi se to projeví 

např. v situaci, kdy Evropská komise vydává 

regulatorní technické standardy a implementující 

technické standardy, které se řídí terminologií z nařízení 

(EU) č. 575/2013. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K části první, čl. I novelizační bod 108 (§ 81b odst.2) V § 

81b odst. 2 návrhu je použita stejná legislativní zkratka 

„právo na ukončení závazku,“ která je použita již ve 

stávajícím § 85, ačkoliv v obou případech legislativní 

zkratka označuje totéž. Je potřeba ponechat zavedení 

legislativní zkratky v navrhovaném § 81b odst. 2 a v § 85 ji 

pak přímo použít. V případě, že by legislativní zkratka měla 

označovat dvě různé situace, navrhujeme použití jiné 

Akceptováno 

 

§ 85  odst. 1 zní: 

 

„Česká národní banka může pozastavit výkon práva na 

ukončení závazku smluvní strany na odstoupení, 

vypořádání nebo započtení, nebo práva, jehož 
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legislativní zkratky. uplatněním dojde nebo může dojít ke splatnosti dluhu 

nebo k závěrečnému vyrovnání, nebo práva, v důsledku 

kterého dojde nebo může dojít ke vzniku, změně, 

pozastavení nebo zániku jiných práv a povinností 

smluvních stran, pokud je takové právo stanoveno ve 

smlouvě s povinnou osobou nebo právním předpisem a 

váže se ke smluvně nebo jinak určené právní skutečnosti 

(dále jen „právo na ukončení závazku“), a pokud trvá 

plnění povinností, které tvoří podstatu a účel této 

smlouvy, včetně platebních povinností a poskytování 

zajištění, od okamžiku zveřejnění tohoto pozastavení 

podle § 222 a 223 do konce pracovního dne nejblíže 

následujícího po dni zveřejnění, přičemž podmínky 

pozastavení jsou součástí výrokové části rozhodnutí 

nebo opatření obecné povahy.“ 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 58 – k § 26a odst. 3 zákona č. 374/2015 Sb.:  

Požadujeme upravit postup navazující na výsledek 

přezkoumání podmínek, například možnost vydání nového 

rozhodnutí (srov. úpravu v § 134 odst. 2). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno jinak, vysvětleno 

 

Postup podle § 26a odst. 3 se uplatní, jestliže ČNB 

povinné osobě nezakáže rozdělení poměrné části ze 

zisku a tedy rozhodnutí nevydává. Z důvodu zpřesnění 

je navrhována úprava ustanovení: 

 

„Nezakáže-li Česká národní banka rozdělení poměrné 

části zisku po zdanění podle odstavce 2, přezkoumá, 

zda jsou splněny podmínky pro uložení tohoto zákazu 

podle odstavce 2 alespoň jednou za měsíc.“ 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 108 – k § 81c odst. 2 písm. a) zákona č. 

374/2015 Sb.: 

Navrhované znění ustanovení považujeme za nevhodné, a to 

z níže uvedených důvodů:  

1. Předně je stanoveno, že se nově uložené povinnosti 

Akceptováno  

 

Navrhované upravené znění přechodného ustanovení:   
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na obsah smlouvy budou vztahovat zpětně na 

všechny uvedené finanční smlouvy, které vznikly 

nebo byly změněny ode dne nabytí účinnosti zákona 

č. 374/2015 Sb. (tedy od 1. ledna 2016), povinné 

osoby by tak byly nuceny zpětně měnit obsah již 

uzavřených smluv. S takovým retroaktivním 

účinkem nemůžeme souhlasit a je v rozporu také  

s čl. 71a odst. 3 písm. a) směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2019/879, dle kterého se 

má úprava vztahovat na finanční smlouvu, která 

„zakládá novou povinnost nebo významně mění 

stávající povinnost poté, co vstoupí v platnost 

předpisy přijaté na vnitrostátní úrovni za účelem 

provedení tohoto článku“. Navrhujeme proto, aby se 

navrhovaná úprava vztahovala pouze na smlouvy 

uzavřené nebo měněné až ode dne nabytí účinnosti 

navrhovaného zákona, což by bylo vhodné stanovit 

v rámci přechodných ustanovení k navrhovanému 

zákonu. 

2. Dále upozorňujeme na nevhodné užití formulace, 

neboť povinnost by měla vzniknout „ode dne nabytí 

účinnosti“ (tedy první den, od kterého je právní 

předpis účinný), nikoliv „po dni účinnosti“ (den 

následující po dni, kdy právní předpis nabyl 

účinnosti).  

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

„Ustanovení § 81c odst. 1 zákona č. 374/2015 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 

se použije na finanční smlouvu, která 

 

a) vznikla po dni účinnosti tohoto zákona nebo ve které 

došlo k podstatné změně povinnosti smluvní strany po 

dni účinnosti tohoto zákona a 

 

b) přiznává právo na uspokojení ze zajištění 

poskytnutého povinnou osobou nebo právo na ukončení, 

na která by se vztahovala ustanovení § 81a, 81b, 83 až 

85 nebo 168 zákona č. 374/2015 Sb., ve znění účinném 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud by se 

finanční smlouva neřídila právem jiného než členského 

státu.“ 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 132 – k § 129 odst. 6 zákona č. 374/2015 Sb.:  

Navrhujeme doplnit konkrétní citaci přímo použitelného 

předpisu Komise v přenesené pravomoci (EU), který se na 

dané ustanovení vztahuje, neboť tento předpis není nijak 

specifikován a navrhované ustanovení je tak nejasné. 

Akceptováno 

 

Jelikož delegovaný akt dosud nebyl vydán a nelze tak 

odkazovat na příslušný přímo pužitelný předpis EK, 

navrhuje se následující  znění: 
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Tuto připomínku uplatňujeme také k § 129b odst. 4. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

“v přímo použitelném předpisu Komise v přenesené 

pravomoci (EU), kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU” 

 

Analogicky 129b odst. 4 

 

 “v přímo použitelném předpisu Komise v přenesené 

pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/59/EU.” 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 174 – k § 237a zákona č. 374/2015 Sb.:  

1. V odstavci 2 navrhujeme za slova „Osoba 

podléhající řešení krize“ vložit slova „, která je 

členem evropské finanční skupiny“, a to tak, aby bylo 

označení subjektu přestupku shodné s označeném 

nositele primární povinnosti v odkazovaném § 127 

odst. 2. 

 

 

 

 

 

2. Ve vztahu k odstavci 3 písm. a) upozorňujeme, že 

odkazovaný § 127 odst. 3 neuvádí, že daná instituce 

„je členem evropské finanční skupiny“. Požadujeme 

sjednotit vymezení povinných subjektů, a to buď 

úpravou označení subjektu daného přestupku, nebo 

úpravou subjektu primární povinnosti v § 127 odst. 

3. 

 

Akceptováno 

§ 237a odst. 2 zní: 

 

“Osoba podléhající řešení krize, která je členem 

evropské finanční skupiny, se dopustí přestupku tím, že 

v rozporu s rozhodnutím České národní banky 

neudržuje kapitál a způsobilé závazky ve výši 

odpovídající minimálnímu požadavku na konsolidované 

úrovni podle § 127 odst. 2.” 

 

 

 

Akceptováno 

§ 127 odst. 3 zní 

 

“Instituce, která je členem evropské finanční skupiny 

a není osobou podléhající řešení krize, udržuje kapitál 

a způsobilé závazky na individuálním základě alespoň 

ve výši odpovídající vnitřnímu minimálnímu 

požadavku.” 
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3. V odstavci 6 navrhujeme zaměnit obsah písmene a) a 

písmene b). V novém znění písmene b) bylo vhodné 

nahradit slova „právnická osoba“ například slovy 

„jiná právnická osoba“ nebo „osoba neuvedená 

v písmeni a)“. Předpokládáme, že ovládaná osoba je 

rovněž právnickou osobou, takže není zcela 

jednoznačné, podle kterého písmene se určí výše 

pokuty v jejím případě. 

 Tuto připomínku obdobně vztahujeme ke stávajícímu 

§ 237 odst. 6. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Akceptováno  

§ 237 odst. 6 a § 237a odst. 6. nově zní 

 

„Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu 

do 

 

a) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, 

jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5 

a spáchala-li ho ovládaná osoba; pokud 

neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li 

možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 

10 % čistého ročního obratu ovládající osoby 

vyplývajícího z její konsolidované účetní závěrky 

za bezprostředně předcházející účetní období, 

nebo 

 

b) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, 

jde-li o přestupek podle odstavců 1 až 5 

a spáchala-li ho osoba neuvedená v písmeni a); 

pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo 

není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do 

výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého 

danou osobou za bezprostředně předcházející 

účetní období.“ 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 18 – k § 17 odst. 5 písm. p) zákona č. 

374/2015 Sb.:  

Upozorňujeme, že „požadavek na podřízenost“ není 

definovaný právní pojem, nýbrž legislativní zkratka 

zavedená až v § 128b odst. 1. Dle čl. 44 odst. 1 

Akceptováno 

 

Ustanovení § 17 odst. 5 písm. p) nově zní: 

 

„lhůtu ke splnění požadavku, aby osoba podléhající 
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Legislativních pravidel vlády má být legislativní zkratka 

zavedena na místě, kde je příslušné slovní spojení  

v právním předpise použito poprvé. Doporučujeme proto 

zavést tuto legislativní zkratku v navrhovaném § 17 odst. 5 

písm. p) a v návaznosti na to upravit § 128b odst. 1. 

řešení krize plnila část minimálního požadavku 

prostřednictvím kapitálu a podřízených způsobilých 

závazků nebo závazků vydaných ovládanou osobou 

podle §128a (dále jen „požadavek na podřízenost“) 

podle § 128b nebo 128c,“ 

 

§ 128b odst. 1 nově zní: 

 

„Česká národní banka může rozhodnout, že osoba 

podléhající řešení krize plní požadavek na podřízenost, 

pokud….“ 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 49 – k § 24a odst. 1 zákona č. 374/2015 Sb.:  

Formulaci „člen skupiny splňuje okolnosti“ nepovažujeme 

za vhodnou a navrhujeme ji nahradit například slovy „u 

člena skupiny jsou dány okolnosti.“ 

Tuto připomínku uplatňujeme také k § 25 odst. 2 a § 26 

odst. 3. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 54 – k § 26 odst. 3 zákona č. 374/2015 Sb.:  

Doporučujeme upřesnit ustanovení a v poslední větě za 

slovo „Rozhodnutí“ vložit slova „Česká národní banka“. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. IV – k účinnosti:  

S ohledem na § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 

zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 

předpisů, doporučujeme ve zvláštní části důvodové zprávy 

dostatečně specifikovat a odůvodnit naléhavý obecný zájem 

na tom, aby navrhovaná právní úprava nabyla účinnosti 28. 

prosince 2020 a nikoliv například  

1. ledna 2021. 

Akceptováno  

 

Z odůvodnění návrhu ustanovení § 3 odst. 4 zákona 

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů 

vyplývá, že dřívější datum účinnosti je možné stanovit 

v návaznosti na právní předpisy přijaté v rámci 

Evropské unie.  
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Důvodová zpráva bude doplněna následovně: „Návrh 

zákona je transpoziční a navržené datum účinnosti 

odpovídá datu, od kterého jsou členské státy povinny 

příslušná ustanovení aplikovat.“  

Ministerstvo vnitra Připomínky legislativně technické a formálního 

charakteru: 

 

Obecně: 

1. Za účelem přehlednosti textu doporučujeme uvádět 

celé citace ustanovení, které jsou novelizovány, 

nikoliv pouze jejich části (například v novelizačním 

bodě 27 nahradit  

v § 20 odst. 1 text „§ 17 odst. 5“ textem „§ 17 odst. 

6“). 

2. Čl. 55 odst. 1 Legislativních pravidel vlády uvádí, že 

týká-li se tatáž změna více ustanovení právního 

předpisu, lze vymezit tuto změnu v jednom bodu 

novely  

s uvedením ustanovení, kterých se týká. 

Doporučujeme proto v tomto směru navrhovaný 

předpis upravit a sloučit novelizační body, které 

obsahují tutéž změnu, do jednoho. 

3. V případě, že se slova nebo text vyskytují 

v novelizovaném ustanovení pouze jednou, není 

nutné specifikovat, ve které větě jsou uvedeny. 

Doporučujeme tedy provést revizi textu a tyto 

nadbytečné části novelizačních vět vypustit. 

4. V případě, že je paragraf označen kombinací čísla a 

písmene (například § 26a), nejedná se při změně 

jeho označení o nahrazení čísla, nýbrž textu. 

Doporučujeme v tomto směru navrhovaný předpis 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno 
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upravit. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 5 – k § 2 odst. 1 písm. r) bodu 2 zákona č. 

374/2015 Sb.:  

S ohledem na legislativní praxi doporučujeme slovo „ani“ 

nahradit slovem „nebo“. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 12 – k § 6 odst. 2 zákona č. 374/2015 Sb.:  

Ustanovení doporučujeme upravit následujícím způsobem: 

„V § 6 odst. 2 se číslo „26“ nahrazuje textem „26a“, slova 

„až 79“ se nahrazují slovy „a 78“, za text „§ 81“ se 

vkládají slova „až 81b“ a za číslo „98,“ se vkládají slova 

„128b, 128c, 129 až 129d, 131 až 131c, 137,““. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 20 – k § 19 odst. 1 zákona č. 374/2015 Sb.:  

Slova „, a je-li to účelné“ navrhujeme nahradit slovy „a, je-

li to účelné“. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 35 – k § 23 odst. 2 zákona č. 374/2015 Sb.:  

V úvodní větě ustanovení doporučujeme mezi slova „rezerv 

a“ vložit čárku, neboť se jedná o větu vloženou. 

Akceptováno 

 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 48 – k § 24 odst. 5 zákona č. 374/2015 Sb.:  

Za účelem upřesnění ustanovení navrhujeme čárku ve 

slovech „odstavce 4, ve lhůtě“ nahradit slovem „, nebo“. 

Akceptováno 

 

Ustanovení § 24 odst. 5 přeformulováno:  

„Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení 

krize skupiny informuje o návrhu opatření podle 

odstavce 4 Evropský orgán pro bankovnictví, orgány 

příslušné k řešení krize ovládaných osob a je-li to 

účelné, orgány příslušné k řešení krize významných 

poboček. Česká národní banka vyvíjí úsilí, aby po 

konzultaci s dotčenými orgány dohledu a orgány 

příslušnými k řešení krize významných poboček a s 

ohledem na možný dopad ve všech členských státech, ve 
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kterých dotčená skupina působí, bylo dosaženo dohody 

o odstranění podstatných překážek způsobilosti k řešení 

krize s orgány příslušnými k řešení krize ovládaných 

osob ve lhůtě 4 měsíců ode dne sdělení návrhu podle 

odstavce 4, nebo ve lhůtě 5 měsíců ode dne předložení 

analýzy podle odstavce 3, pokud ke sdělení návrhu 

podle odstavce 4 nedojde v určené lhůtě.“ 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 50 – k § 25 odst. 1 zákona č. 374/2015 Sb.:  

Za účelem zpřehlednění textu doporučujeme před text „24a 

odst. 3“ vložit znak „§“. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 54 – k § 26 odst. 3 zákona č. 374/2015 Sb.:  

Za text „§ 23 odst. 2“ doporučujeme vložit čárku, neboť se 

jedná o větu vloženou. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 58 – k § 26a odst. 6 zákona č. 374/2015 Sb.:  

Doporučujeme upravit citaci a za slovo „příloze“ vložit text 

„č.“. 

Tuto připomínku uplatňujeme také k § 128c odst. 2 a 

k příloze č. 1. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 68 – k části páté zákona č. 374/2015 Sb.: 

Navrhujeme specifikovat, že se uvedená slova doplňují na 

konci textu nadpisu. Obdobnou změnu navrhujeme provést 

také v bodech 72 a 82. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 78 – k § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 

374/2015 Sb.: 

Čárku ve slovech „krize, a“ doporučujeme vypustit pro 

nadbytečnost, neboť se jedná o slučovací poměr. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 80 – k § 64 odst. 4 zákona č. 374/2015 Sb.: 

Doporučujeme vedlejší větný člen oddělit z obou stran 

Akceptováno 
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čárkami a za slova „jiným opatřením“ vložit čárku. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 84 – k § 68 odst. 1 zákona č. 374/2015 Sb.: 

Upozorňujeme, že ve větě druhé novelizovaného ustanovení 

se slova „nebo nástroj“ vyskytují dvakrát, v platném znění 

s vyznačením navrhovaných změn je však uvedena změna 

pouze v případě druhého výskytu. Doporučujeme tento 

nesoulad odstranit. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 121 – k § 101 zákona č. 374/2015 Sb.: 

Za účelem zjednodušení textu doporučujeme upravit 

novelizační ustanovení následujícím způsobem: „V § 101 se 

slova „a § 171 až 173 a § 177“ nahrazují slovy „podle  

§ 96 odst. 6, ustanovení § 171 až 173 a právo na dorovnání 

podle § 177“.“ 

Obdobným způsobem navrhujeme zjednodušit také 

novelizační body 125 a 126. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 127 – k § 122 písm. e) zákona č. 374/2015 

Sb.: 

Před slova „nebo ústřední protistraně“ doporučujeme vložit 

čárku, neboť se jedná o větu vloženou. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 128 – k § 122 zákona č. 374/2015 Sb.: 

Doporučujeme upravit ustanovení a slova „písmene h) tečka 

nahrazuje čárkou“ nahradit slovy „písmene g) se slovo 

„nebo“ zrušuje, na konci písmene h) se tečka nahrazuje 

slovem „nebo““. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 132 – k § 127b odst. 3 písm. b) zákona č. 

374/2015 Sb.: 

Legislativní zkratku doporučujeme zavést přímo za slovním 

spojením, které nahrazuje. Slova „(dále jen „částka k 

rekapitalizaci“)“ tedy navrhujeme přesunout za slova 

Akceptováno 
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„výkonu povolených činností“. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 132 – k § 128 odst. 1 písm. a) zákona č. 

374/2015 Sb.: 

Za účelem zpřesnění textu doporučujeme slova „čl. 72b 

s výjimkou odst. 2 písm. b) a čl. 72c“ nahradit slovy „čl. 

72b, s výjimkou čl. 72b odst. 2 písm. b), a čl. 72c“. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 132 – k § 128 odst. 1 písm. b) zákona č. 

374/2015 Sb.: 

Upozorňujeme, že znění navrhovaného pododstavce 

nenavazuje na úvodní větu odstavce. Navrhujeme proto toto 

ustanovení přepracovat. 

Akceptováno  

 

Navrhované znění § 128 odst. 1:  

 

„Za způsobilý závazek pro účely dodržování 

minimálního požadavku se považuje  

 

a) odepisovatelný závazek, pokud splňuje podmínky čl. 

72a až 72c, s výjimkou čl. 72b odst. 2 písm. d), nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,  

 

b) nástroj kapitálu tier 2 se zbytkovou splatností 

nejméně 1 rok, který není považován za položku 

kapitálu tier 2 v souladu s čl. 64 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“ 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 132 – k § 128c odst. 4 písm. b) zákona č. 

374/2015 Sb.:  

Za slova „§ 23 až 26“ doporučujeme vložit čárku, neboť se 

jedná o větu vloženou. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 132 – k § 128d odst. 1 písm. b) zákona č. 

374/2015 Sb.:  

Doporučujeme opravit formulaci a slovo „menší“ nahradit 

Akceptováno 
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slovem „kratší“. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 147 – k § 169 odst. 2 zákona č. 374/2015 Sb.: 

Slovo „textem“ navrhujeme nahradit slovem „slovy“. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 152 – k § 177 zákona č. 374/2015 Sb.: 

Slova „větě první a odst.“ doporučujeme nahradit slovem 

„a“. 

Akceptováno částečně 

 

Slova „větě první a odst.“ nahrazena slovy „a odst.“. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 157 – k § 188 odst. 2 zákona č. 374/2015 Sb.: 

Slovo „nová“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 169 – k § 231 odst. 3 zákona č. 374/2015 Sb.: 

Slova „věty první,“ doporučujeme nahradit slovy „tohoto 

odstavce“, neboť ustanovení obsahuje pouze jednu větu a 

uvedená čárka je v textu nadbytečná. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 180 – k příloze č. 2 zákona č. 374/2015 Sb.: 

Navrhujeme upravit chybnou citaci a slova „příloze 2 písm. 

q)“ nahradit slovy „příloze č. 2 bodě 1 písm. q)“. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 181 – k přílohám č. 3 a 4 zákona č. 374/2015 

Sb.: 

Slova „se vkládají nové“ doporučujeme nahradit slovy „se 

doplňují“. 

V platném znění s vyznačením navrhovaných změn 

doporučujeme označit přílohy v souladu s jejich označením 

zavedeným navrhovaným předpisem. 

Akceptováno  

 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 181 – k příloze č. 4 zákona č. 374/2015 Sb.: 

Mezi slova „§ 128 se“ doporučujeme vložit čárku, neboť se 

jedná o větu vloženou. 

Akceptováno 

Ministerstvo vnitra K čl. II bodu 6: 

Doporučujeme specifikovat přechodné ustanovení a za slovo 

Akceptováno 
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„uveřejňovat“ vložit slovo „informace“. 

Ministerstvo vnitra K platnému znění s vyznačením navrhovaných změn: 

Vybraná ustanovení novel nejsou součástí platného znění 

zákona, navrhujeme tedy tuto část z materiálu vypustit. 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Z důvodu přehlednosti návrhu novely předkladatel 

upřednostňuje ponechání celého kompletního platného 

znění. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první 

K čl. I, bodu 1 

V poznámce pod čarou č. 1 doporučujeme v souladu s čl. 47 

odst. 5 ve spojení s čl. 48 odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády za název nařízení doplnit slovní obrat „v platném 

znění“ a slova „, ve znění směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/879“ vypustit. Změnu následně 

doporučujeme promítnout i do platného znění s vyznačením 

navrhovaných změn. 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Nejedná se o nařízení ale směrnici (upravuje čl. 48 

odst. 3 LPV). 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první 

K čl. I, bodu 12 

V novelizačním bodě 12 doporučujeme slova „vkládá text“ 

nahradit slovy „vkládají slova“. 

Akceptováno 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první 

K čl. I, bodu 34 

V novelizačním bodě 34 doporučujeme za slova „a věta“ 

vložit slovo „poslední“ a vypustit citaci poslední věty. 

Akceptováno 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první 

K čl. I, bodu 47 

V novelizačním bodě 47 doporučujeme v souladu s čl. 58 

odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel vlády vypustit slovo 

„textu“. 

Akceptováno 
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Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první 

K čl. I, bodu 108 

V novelizačním bodě 108 doporučujeme označení „hlava II“ 

včetně nadpisu „Moratorium předcházející řešení krize“ 

uvést velkými písmeny netučně, zejména s ohledem na 

dosavadní označení členění právního předpisu. 

Akceptováno 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první 

K čl. I, bodu 110 

V novelizačním bodě 110 doporučujeme v souladu s čl. 58 

odst. 8 a 9 Legislativních pravidel vlády vypustit slovo 

„textu“. 

Akceptováno 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první 

K čl. I, bodu 132 

V novelizačním bodě 132 doporučujeme provést kontrolu 

interpunkčních znamének u navrhovaných paragrafů (např. 

v úvodní části ustanovení § 128b odst. 3 doporučujeme 

vypustit dvojtečku, v § 128c odst. 3 písm. a) doporučujeme 

před slovo „nebo“ vložit čárku, atd.). 

Akceptováno  

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první 

K čl. I, bodu 147 

V novelizačním bodě 147 doporučujeme slovo „textem“ 

nahradit slovem „slovy“. 

Akceptováno 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první 

K čl. I, bodu 156 

V souvislosti s navrhovaným zrušením odstavce 6 v § 183 

včetně poznámky pod čarou č. 19 upozorňujeme, že v rámci 

této poznámky pod čarou jsou uvedena ustanovení více 

právních předpisů, než jen § 26e odst. 6 zákona č. 21/1992 

Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno 
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Doporučujeme proto zvážit, zdali předmětnou poznámku 

pod čarou rušit, v opačném případě do platného znění 

s vyznačením navrhovaných změn promítnout celou 

navrhovanou změnu. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první 

K čl. I, bodu 168 

V novelizačním bodě 168 doporučujeme slovo „konec“ 

nahradit slovem „konci“. 

Akceptováno, nicméně původní bod 168 (§ 229 

odst. 1) byl zahrnut do svodného ustanovení v novém 

znění bodu 9. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první 

K čl. I, bodu 173 

Novelizační bod 173 doporučujeme uvést ve smyslu čl. 58 

odst. 8 Legislativních pravidel vlády v následujícím znění:  

„173. V § 237 odst. 5 se na konci písmene d) doplňuje slovo 

„nebo“ a písmeno e) se zrušuje.“. 

Akceptováno 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části první 

K čl. I, bodu 181 

V textu navrhované přílohy č. 4 ve druhém řádku odstavce 

začínajícím slovy „MP označuje“  doporučujeme slovo 

„řešena“ nahradit slovy „řešení“. 

Akceptováno 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K části čtvrté 

K čl. IV 

Článek novely v části čtvrté, která obsahuje ustanovení o 

nabytí účinnosti, doporučujeme označit římským číslem 

„V“. 

Akceptováno 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K platnému znění 

  Do platného znění s vyznačením navrhovaných změn 

doporučujeme promítnout navrhované změny u dosavadních 

písmen, resp. odstavců jednotlivých ustanovení, které jsou 

Neakceptováno, vysvětleno 

Považujeme za nadbytečné. 
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obsažené v novelizačních bodech 42, 101, 106 a 111. 

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

K seznamu zkratek 

  Do seznamu zkratek doporučujeme doplnit zkratku 

„MREL“ a seznam uvést na samostatné stránce. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

Obecně 

Doporučujeme upravit návrh zákona tak, aby byla 

podtržením vyznačena pouze harmonizovaná ustanovení a 

nikoliv označení odstavců nebo pododstavců. 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Odbor kompatibility stávající podobu nerozporoval, 

předkladatel ponechává beze změny. 

Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

K části třetí, čl. IV 

Upozorňujeme, že dne 16. 1. 2020 bylo ukončeno 

meziresortní připomínkové řízení u návrhu zákona, kterým 

se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění 

zákona č. 5/2019 Sb., a další související zákony. Z tohoto 

důvodu doporučujeme uvést tento zákon do úvodní věty 

obdobným způsobem, jako jste tak učinili v části druhé 

v úvodní větě u změny zákona o podnikání na kapitálovém 

trhu. 

Akceptováno částečně 

 

Zpracovatel děkuje za upozornění, nicméně návrh 

zákona bude uveden, resp. doplněn, až bude novela 

zákona o platebním styku schválena vládou, a nadále 

bude průběh legislativního procesu této novely 

sledován, aby bylo možné reagovat na případné změny. 

U změny zákona o podnikání na kapitálovém trhu se 

také jedná o návrh zákona již schválený vládou. 

Ministerstvo 

zemědělství 

Doporučujeme druhou část novelizačního bodu č. 34 uvést 

podle Čl. 56 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

zemědělství 

Máme za to, že v novelizačním bodě č. 44 se nahrazuje 

spíše text než slova. 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

S ohledem na vypořádání ostatních připomínek 

a konzistentnost návrhu ponecháno stávající znění bodu 

44. V případě, že je součástí změny slovo „a“, jedná se 

již o slova a nikoliv text. 

Ministerstvo 

zemědělství 

V novelizačním bodě č. 47 je použit obrat „na konci textu“, 

který ovšem znamená, že by se nová věta doplňovala před 

znaménko, kterým je ukončen odstavec. Doporučujeme 

slovo „textu“ ve znění novelizačního bodu neuvádět. 

Akceptováno 
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Ministerstvo 

zemědělství 

Doporučujeme v novelizačním bodě č. 53 označit v obou 

případech věty shodně, neboť se jedná o jednu větu. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

zemědělství 

Podle nově navrhovaného § 26a odst. 2 má ČNB možnost 

zakázat povinné osobě rozdělení poměrné části zisku po 

zdanění, zjistí-li skutečnosti uvedené v § 26a odst. 1 tak, že 

je oznámí povinná osoba. 

Dáváme ke zvážení, zda by tuto možnost neměla mít ČNB i 

v případě, že se skutečnosti uvedené v § 26a odst. 1 dozví i 

jinak. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

zemědělství 

Novelizační bod č. 156 doporučujeme uvést ve znění: „V § 

183 se odstavce 6 a 7 včetně poznámky pod čarou č. 19 

zrušují“. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

zemědělství 

V textu novelizačního bodu č. 157 doporučujeme neuvádět 

slovo „nová“. (Čl. 58 odst. 6 písm. i) Legislativních pravidel 

vlády) 

Akceptováno 

Ministerstvo 

zemědělství 

V novelizačním bodě č. 168 doporučujeme slovo „konec“ 

nahradit slovem „konci“. 

Akceptováno, nicméně původní bod 168 (§ 229 

odst. 1) byl zahrnut do svodného ustanovení v novém 

znění bodu 9. 

Ministerstvo 

zemědělství 

V novelizačním bodě č. 169 není patrné, ve které větě se na 

konci textu doplňují uvedená slova. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

zemědělství 

V novelizačním bodě č. 177 doporučujeme uvést číslo 

odstavce, na jehož konci se mají doplnit slova. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

zemědělství 

V novelizačních bodech č. 179 až 181 doporučujeme k číslu 

přílohy doplnit zkratku „č.“. 

Akceptováno 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

Po stránce formální 

 

Výkaznictví vzhledem k prokazování slučitelnosti návrhu s 

právem EU obsahuje nedostatky, které je třeba napravit. 

Akceptováno 

 

Předkladatel upravil a doplnil rozdílovou tabulku dle 

připomínky. Rozdílovou tabulku předkladatel dále 
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Příkladmo (příloha VII – Rozdílová tabulka - k novele 

ZOPRK): 

- u § 2/1/a je v RT vykázán čl. 2/1 bod 1; měl by být 

uveden spíše čl. 2/1 bod 40, 

- u § 2/1/b je v RT uveden odkaz na čl. 2/1 bod 2 

namísto bodu 1, 

- není uveden v úplnosti odkaz na ustanovení BRRD, 

resp. BRRD II vzhledem k § 24/5, 64/4, 128/1, 149a, 188/2, 

- chybí uvedení transponovaného ustanovení k § 82a, 

135, 218/1/b, 

- u § 2/1/a, § 20/5, § 21/3 chybí v RT přeškrtnutí textu, 

který je novelizován, 

- § 25/1 vykazuje předkladatel v RT vůči čl. 18/6a – 

tento však upravuje situaci v případě, že není dohody 

dosaženo; § 25/1 však naopak mluví o dosažení dohody,  

- u § 25/3 a § 26/3 (vůči čl. 18/8) má být uveden celex 

32014L0059; ustanovení nebyla nove-lizována směrnicí 

2019/879, 

- § 60 je vykázán vůči čl. 62/4 a 7, jim odpovídající 

ustanovení však v textu novelizovaného § 60 zákona 

nenacházíme,  

- § 64/1 v RT je vykázán správně vůči čl. 62/1, avšak 

ve sloupci obsah je vypsán odst. 2; ve-dle toho má být ještě 

uveden celex 32019L0879, neboť ustanovení bylo 

novelizováno, 

- § 64/3 je vykázán i vůči čl. 62/4, jeho provedení však 

v návrhu zákona nenacházíme, 

- § 70 je sice vykázán s úpravami v RT, avšak není 

vůči němu vykázáno žádné ust. směrni-ce, 

- § 74b/2, § 81/3 v RT chybí text ve sloupci obsah, 

upraví v závislosti na výsledku vypořádání připomínek 

obdržených v rámci meziresortního připomínkového 

řízení.  
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- v RT v čl. II Přechodná ustanovení odst. 3 nahradit 

první písmeno b) písmenem a). 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

Obecně: 

 

Návrh užívá legislativní techniku tzv. dynamického odkazu 

na přímo použitelné nařízení CRR, podobně jako zákon o 

bankách (k jehož novele, která je v současné době 

předložena do MPŘ, jsme tuto připomínku uplatnili a 

požádali, aby byla věc projednána s odborem vládní 

legislativy)1.  

Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU 

v této věci odkazují na Legislativní pravidla vlády (LPV) a 

LPV tuto věc jednoznačně neupravují. Způsob odkazování 

na vnitrostátní právní předpisy tento postup neumožňují – 

dochází zde tedy, v rámci českých právních předpisů, 

k nejednotnostem, které mohou být chápány jako matoucí. 

Neakceptováno, vysvětleno  

 

Předkladatel si je vědom antagonistického stavu 

pojímání dynamických a statických odkazů v tuzemské 

legislativní praxi a acquis communautaire, kdy na tento 

sám v rámci meziresortního připomínkového řízení 

poukázal a inicioval snahy o případné řešení. V rámci 

telefonické komunikace s OKOM a legislativním 

odborem ÚV, byla přislíbena snaha o řešení na úrovni 

projednání v Legislativní radě vlády. Z tohoto důvodu 

proto předkladatel ponechal předmětné ustanovení 

v nezměněné podobě. 

 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K části první – novela ZOPRK: 

 

K bodu 1 – poznámce pod čarou č. 2 (není součástí návrhu): 

 

I zde, u odkazu na CRR, má být doplněn dovětek 

„v platném znění“. 

Akceptováno 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K bodům 3, 4 ad. - § 2 aj.: 

 

viz výše, obecná připomínka k tzv. dynamickému odkazu na 

CRR – v písm. d) (novém) dochází k věcné změně (novela 

CRR – CRR II), písm. f) odkazuje také na CRR II (na které 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

Předkladatel si je vědom antagonistického stavu 

pojímání dynamických a statických odkazů v tuzemské 

legislativní praxi a acquis communautaire, kdy na tento 

 
1 stanovisko OKOM z 3.2.2020, č.j. 859/2020-UVCR  
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ZOPRK – krom techniky dynamického odkazu – jinak 

neodkazuje) 

sám v rámci meziresortního připomínkového řízení 

poukázal a inicioval snahy o případné řešení. V rámci 

telefonické komunikace s OKOM a legislativním 

odborem ÚV, byla přislíbena snaha o řešení na úrovni 

projednání v Legislativní radě vlády. Z tohoto důvodu 

proto předkladatel ponechal předmětné ustanovení 

v nezměněné podobě. 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K bodu 20 - § 19 odst. 1: 

 

Ve větě první před slova „ovládaným osobám“ 

doporučujeme vložit slovo „jí“ – významové upřesnění.  

Akceptováno 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K bodu 48 - § 24 odst. 5: 

 

Věta tohoto ustanovení je dost dlouhá, přesto se tážeme, zda 

před slova „ve lhůtě 5 měsíců“ nemá být doplněna spojka 

„nebo“ – srov. čl. 18 odst. 3 – 5 BRRD, ve znění BRRD II. 

Akceptováno 

 

§ 24 odst. 5 upraven následovně:  

 

„Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení 

krize skupiny informuje o návrhu opatření podle 

odstavce 4 Evropský orgán pro bankovnictví, orgány 

příslušné k řešení krize ovládaných osob a je-li to 

účelné, orgány příslušné k řešení krize významných 

poboček. Česká národní banka vyvíjí úsilí, aby po 

konzultaci s dotčenými orgány dohledu a orgány 

příslušnými k řešení krize významných poboček a s 

ohledem na možný dopad ve všech členských státech, ve 

kterých dotčená skupina působí, bylo dosaženo dohody 

o odstranění podstatných překážek způsobilosti k řešení 

krize s orgány příslušnými k řešení krize ovládaných 

osob ve lhůtě 4 měsíců ode dne sdělení návrhu podle 

odstavce 4, nebo ve lhůtě 5 měsíců ode dne předložení 

analýzy podle odstavce 3, pokud ke sdělení návrhu 
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podle odstavce 4 nedojde v určené lhůtě.“ 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K bodům 91 – 92 - § 72:  

 

Zákon hovoří sice o zániku závazku, avšak už nepřebírá 

znění čl. 60/2/b BRRD ve znění BRRD II v tom smyslu, že 

nezaniká již vzniklý závazek a závazek k náhradě škody, 

jenž může vzniknout v důsledku napadení zákonnosti 

výkonu pravomoci k odpisu. Kde je toto v zákoně 

uvedeno? 

Vysvětleno 

 

Nárok na náhradu škody způsobené výkonem  

pravomoci odepsat nebo konvertovat závazky či 

nástroje není v ZOPRK vyloučen. Na otázku náhrady 

škody způsobené nezákonným rozhodnutím ČNB, 

kterým uplatní pravomoc k odpisu nebo konverzi, se 

proto uplatní obecná úprava obsažená v zákoně 

č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou 

při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným 

úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Již vzniklý závazek je v ZOPRK uveden v § 72 odst. 1 

písm. b): „zániku pohledávky, která vlastníku 

odepsaného nebo konvertovaného nástroje nebo 

závazku vyplývá z vlastnictví tohoto nástroje, 

s výjimkou výnosu vztahujícího se k období před 

provedením odpisu nebo konverze.“ 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K § 76 písm. c) (není součástí návrhu): 

 

Proč je v poznámce pod čarou č. 13 v tomto ustanovení 

odkazováno na MiFID, nikoli na příslušná transpoziční 

ustanovení v ZPKT? 

Akceptováno  

 

Předkladatel souhlasí s připomínkou. Jelikož poznámka 

pod čarou č. 13 okazuje na hlavní investiční služby dle 

ZPKT, navrhuje se následující úprava písm. c) 

a vypuštění poznámky pod čarou bez náhrady.  

  

„c) Česká národní banka při výběru a uplatnění 

opatření k řešení krize přihlédne k povaze činnosti 

povinné osoby nebo pobočky instituce z jiného než 

členského státu, jejímž prostřednictvím vykonává 
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instituce činnost na území České republiky, její 

vlastnické struktuře, právní formě, rizikovému profilu, 

velikosti, právnímu postavení, provázanosti s jinými 

účastníky finančního systému, členství v 

institucionálním systému ochrany nebo jiném obdobném 

systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013 a k hlavním investičním nebo jiným 

službám13) poskytovaným touto osobou nebo 

pobočkou,“  

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K bodu 108 - § 81a odst. 1: 

 

V návětí je odkazováno na časový úsek „nejdéle však po 

dobu .. do konce pracovního dne nejblíže následujícího po 

dni zveřejnění“, BRRD v čl. 33a/4 ve znění BRRD II přitom 

umožňuje „do půlnoci .. pracovního dne nejblíže 

následujícího po dni zveřejnění“. Jaké období se tedy má na 

mysli – podle směrnice nebo do konce pracovní doby 

pracovního dne? Žádáme o vyjádření. 

Vysvětleno 

 

Text ustanovení přejímá totožnou úpravu obsaženou 

v § 84 až 85. Text směrnice i navrhované transpoziční 

ustanovení ohraničují stejný časový úsek. Termínem 

“konce pracovního dne” je vyjádřeno, že moratorium 

končí ve 24:00 pracovního dne následujícího po dni 

zveřejnění rozhodnutí.  

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K bodu 109 - § 82a: 

 

Ustanovení je navrženo vypustit, vypuštění však není 

odůvodněno, přitom se jedná o požadavek BRRD – srov. čl. 

63/1/j, ve znění BRRD II. Žádáme o vyjádření, nebo 

úpravu návrhu. 

Akceptováno 

 

Stávající § 82a je s ohledem na systematiku zákona 

přesunut do nového § 164a mezi doplňkové pravomoci 

a modifikován tak, aby přesněji odpovídal směrnicové 

předloze, kdy je možné uplatnit tuto pravomoc jen pro 

účely aplikace nástroje k řešení krize (přechod činnosti 

na soukromého nabyvatele, přechod činnosti na 

překlenovací instituci, osobu pro správu aktiv nebo 

o odpis a konverze odepisovatelných závazků).  

 

“Česká národní banka může odložit nejdéle o 18 

měsíců, a to i opakovaně, splatnost odepisovatelných 
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kapitálových nástrojů vydaných povinnou osobou nebo 

odepisovatelných závazků povinné osoby podle § 122, 

včetně splatnosti úroku sjednaného v souvislosti 

s takovým nástrojem nebo závazkem nebo změnit výši 

úroku sjednaného v souvislosti s takovými nástroji nebo 

závazky, je-li to nezbytné k uplatnění opatření k řešení 

krize podle ustanovení o přechodu činnosti na 

soukromého nabyvatele, přechodu činnosti na 

překlenovací instituci, osobě pro správu aktiv nebo 

o odpisu a konverzi odepisovatelných závazků.“ 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K bodu 120 - § 93 odst. 1: 

 

Navržené doplnění se zdá být v souladu s čl. 35/3 BRRD, 

který ovšem nadto upřesňuje, čeho by se uvedená opatření, 

která by se mohla dostat do naznačené kolize s obecnou 

právní úpravou, mohla týkat, a že půjde o nezbytné případy. 

To § 93 neobsahuje – navržené doplnění proto považujeme 

za širší, než jak plyne z kontextu čl. 35 BRRD. 

Doporučujeme upravit, nebo lépe provázat s oprávněními 

ČNB podle odstavců 2 a 3 tohoto ustanovení. 

Akceptováno 

 

„Jmenováním zvláštního správce se pozastavuje výkon 

oprávnění vedoucích orgánů a nejvyššího orgánu 

povinné osoby. Působnost, která by jinak náležela těmto 

orgánům, vykonává zvláštní správce. Při výkonu 

zvláštní správy není zZvláštní správce je povinen 

provést veškerá opatření, která jsou v souladu 

s účelem řešení krize, a která mohou zahrnovat 

navýšení kapitálu, změnu vlastnické struktury nebo 

převzetí jinou institucí, Při provádění těchto opatření 

není vázán povinnostmi vedoucích orgánů 

vyplývajícími ze zakladatelského právního jednání nebo 

jiných právních předpisů, jsou-li v rozporu s účelem 

řešení krize.“ 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K bodu 132 – 

 

- § 128 odst. 1: Odkaz na transponované ustanovení 

předpisu EU v RT není zcela jasný, resp. úplný 

(vzhledem k písm. b)), písm. b) ani gramaticky 

nenavazuje na návětí tohoto ustanovení. 

Akceptováno  

 

§ 128 odst. 1 zní: 

„Za způsobilý závazek pro účely dodržování 

minimálního požadavku se považuje odepisovatelný 

závazek, pokud 
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Požadujeme vysvětlit a upravit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- § 128c odst. 1: V první větě, části před středníkem 

předpokládáme, že před slovy „nebo významnou 

osobou“ chybí čárka. Je třeba doplnit. 

 

- § 129 odst. 6: Odkaz na přímo použitelný předpis 

EK doporučujeme upřesnit, např. odkazem na čl. 

BRRD, resp. BRRD II, k jehož provedení je/bude 

takový předpis EK vydán (srov. čl. 45c/4 BRRD, ve 

znění BRRD II). Týká se i § 129b odst. 4. 

 

- § 129b odst. 4: navíc navrhujeme – nedojde-li k širší 

reformulaci podle předchozí připomínky- slovo 

„použitelného“ nahradit slovem „použitelném“. 

 

a) odepisovatelný závazek, pokud splňuje podmínky čl. 

72a až 72c, s výjimkou čl. 72b odst. 2 písm. d), nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,  

 

b) nástroj kapitálu tier 2 se zbytkovou splatností 

nejméně 1 rok, který není považován za položku 

kapitálu tier 2 v souladu s čl. 64 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

Akceptováno 

Po konzultaci s připomínkovým místem se navrhuje 

následující znění: 

“v přímo použitelném předpisu Evropské komise, 

kterým se provádí čl. 45c směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/59/EU” 

 

Akceptováno 

Shodně s připomínkou výše navrhuje předkladatel 

následující znění: 
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- § 131b odst. 1 písm. h): vypustit předložku „v“, 

případně jinak upravit slovní spojení „podle v“; týká 

se nejen návrhu zákona, ale i platného znění a RT.  

 

- § 135: Ustanovení je transpoziční vzhledem k čl. 49 

BRRD, ke kterému již bylo vydáno nařízení EK 

v přenesené pravomoci2 – doporučujeme tuto 

provazbu doplnit do normativního textu. Tento 

paragraf není vykázán v RT. 

“v přímo použitelném předpisu Evropské komise, 

kterým se provádí čl. 45c směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2014/59/EU” 

 

 

 

Akceptováno 

 

 

 

 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K bodu 134 - § 149a odst. 3: 

 

Obdobně připomínce výše, i v tomto ustanovení 

doporučujeme doplnit provazbu na odvozenou legislativu 

EK – srov. čl. 55/7 BRRD, ve znění BRRD II. 

Akceptováno 

Předkladatel navrhuje následující doplnění: 

 

„Česká národní banka může opatřením obecné povahy 

upřesnit kategorie závazků, u nichž může povinná osoba 

podle přímo použitelného předpisu Komise 

v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, učinit 

rozhodnutí, že splnění požadavku podle § 148 odst. 1 je 

neuskutečnitelné.“ 

Úřad vlády ČR - 

Odbor kompatibility 

K čl. II Přechodná ustanovení, odst. 6  

 

Doporučujeme za slovo uveřejňovat vložit slovo 

„informace“. (Toto slovní spojení dovozujeme z kontextu § 

Akceptováno 

 
2 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1401 ze dne 23. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy 
pro metodiky a zásady týkající se ocenění závazků vzniklých z derivátů. 
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136a odst. 3). 

Úřad vlády ČR - 

Ministr a předseda 

LRV 

Ke Shrnutí ZZ RIA: 

1. Dopady na spotřebitele (3.6) 

Doporučujeme upřesnit, zda mezi spotřebitele jakožto 

neprofesionální zákazníky spadají pouze územní 

samosprávné celky (viz bod 3. 4). Pokud se jedná o širší 

kategorii spotřebitelů, bylo by vhodné upřesnění. 

Akceptováno 

Bylo upřesněno, že v případě spotřebitelů se jedná 

o fyzické i právnické osoby a u územních 

samosprávných celků má návrh dopady pouze 

v případě jejich postavení jako spotřebitelů. 

Úřad vlády ČR - 

Ministr a předseda 

LRV 

K ZZ RIA 

Definice problému 

2. Požadujeme rozvést definici problému. Ačkoli se jedná 

o transpozici směrnic, tyto úkony jsou reakcí na 

problémy řešené na evropské úrovni. Mělo by být proto 

uvedeno, proč vznikla potřeba přijetí legislativního 

opatření, jaké problémy byly řešeny, a proč je žádoucí 

jejich odstranění. Domníváme se, že předkladatel příčiny 

problémů analyzoval (viz Rámcová pozice k balíčku 

návrhů ke snižování rizik v bankovním sektoru z 30. 1. 

2017) a může čerpat z již zpracovaných analýz. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 

Definice problému byla náležitě rozvedena včetně 

odkazů na další kapitoly 

Úřad vlády ČR - 

Ministr a předseda 

LRV 

Identifikace dotčených subjektů 

3. Požadujeme doplnit všechny dotčené subjekty (např. MF 

jakožto subjekt odpovědné za přezkum a případně ty, 

které získají dodatečný prospěch nebo naopak které 

mohou být právní úpravou poškozeny). 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno  

Mezi dotčené subjekty bylo doplněno Ministerstvo 

financí jakožto subjekt odpovědný za přezkum 

účinnosti regulace a majitelé pojištěných vkladů, jichž 

se může negativně dotknout nemožnost dispozice 

se vklady po dobu trvání pozastavení platby nebo plnění 

(tzv. moratorium). 

Úřad vlády ČR - 

Ministr a předseda 

LRV 

4. Doporučujeme v tabulkách č.1 a 2 upřesnit informace o 

počtu, případně vytvořit matici podle charakteru dopadů 

(přímé, nepřímé, pozitivní negativní) a také upřesnit 

Akceptováno 

V tabulce č. 1 byl doplněn pro jednotlivé dotčené 

subjekty charakter dopadů. Pod tabulkou č. 2 byl 
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průběh, formu a výsledky konzultací. upřesněn průběh, forma a výsledky proběhlých 

konzultací. 

Úřad vlády ČR - 

Ministr a předseda 

LRV 

5. Doporučujeme doplnit, kdo ponese náklady regulace, co 

přinese regulace veřejnému sektoru, kterým subjektům 

přinese regulace dodatečné povinnosti / náklady, koho 

má regulace chránit a u kterých subjektů dojde ke 

snížení / zvýšení nákladů. 

Akceptováno 

Pod tabulkou č. 1 byly doplněny doporučené informace. 

Úřad vlády ČR - 

Ministr a předseda 

LRV 

Popis cílového stavu 

6. Doporučujeme upřesnit, které problémy jsou řešeny 

jednotlivými cíli a na základě jakých ukazatelů bude 

vyhodnocována míra naplnění. Pokud se již nyní propojí 

konkrétní problém s relevantními cíli, bude přezkum 

regulace efektivnější (viz struktura uvedená v hodnocení 

dopadů Evropské komise3). 

Akceptováno 

Byly doplněny obecné a specifické cíle a navrženy 

ukazatele dosažení cílového stavu.  

 

Úřad vlády ČR - 

Ministr a předseda 

LRV 

Zhodnocení rizika 

7. Doporučujeme rozvést neboť kromě právního rizika 

(nesplnění lhůt pro transpozici směrnice) by mělo být 

uvedeno i riziko věcné. 

Akceptováno 

Byla rozvedena věcná rizika ve vztahu k definici 

problému. 

Úřad vlády ČR - 

Ministr a předseda 

LRV 

Návrh variant řešení a jejich vyhodnocení 

8. Požadujeme upravit strukturu tohoto rozsáhlého textu, 

aby z něho bylo patrné, které pasáže pokrývají 

informace, které mají být nedílnou součástí ZZ RIA a 

spadají do kapitol Přizpůsobení variant a Identifikace 

a vyhodnocení nákladů a přínosů. Přínosy by měly být 

vyjádřeny kvalitativně nebo kvantitativně, a to pro 

všechny varianty. 

Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno jinak  

Vzhledem k tomu, že v ZZ RIA je řešeno více 

problémů vyplývajících z rozdílných tematických 

oblastí, jichž se týkají jednotlivé diskreční ustanovení 

ve směrnici BRRD II, byla struktura ZZ RIA náležitě 

upravena (jak umožňují Obecné zásady pro hodnocení 

dopadů regulace na str. 13) tak, že u každého 

diskrečního ustanovení je samostatně proveden návrh 

variant řešení, identifikace nákladů a přínosů 

a vyhodnocení nákladů a přínosů jednotlivých variant 

řešení. Tato skutečnost je nově zmíněna v kapitole 2.1 

 
3 viz kapitola č. 3 Cíle (SWD(2016) 377 final 
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Analýza diskrecí obsažených ve směrnicí BRRD II 

v ZZ RIA. Názvy subkapitol u analýz jednotlivých 

diskrecí byly částečně změněny, aby více odpovídaly 

názvům kapitol uvedeným v šabloně pro ZZ RIA 

v příloze č. 2 Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace. Přínosy a náklady jednotlivých variant jsou 

vyjádřeny kvalitativně u každé z diskrecí v tabulce na 

konci subkapitoly 2) Popis variant a identifikace 

a vyhodnocení jejich nákladů a přínosů (tabulky č. 4, 5, 

7, 8, 9) podle zvoleného způsobu hodnocení dopadů 

popsaného na str. 12 ZZ RIA. Domníváme se, že 

zahrnutí kapitoly Přizpůsobení variant, v níž by měly 

být vyřazeny varianty nevedoucí ke stanoveným cílům, 

není v případě ZZ RIA, která je plně založena na 

výběru vhodného řešení diskrecí za použití variant buď 

využít, nebo nevyužít tuto diskreci, potřebné. 

Úřad vlády ČR - 

Ministr a předseda 

LRV 

Implementace doporučené varianty a vynucování 

9. Doporučujeme upřesnit. Předkladatel by měl určit orgán, 

který bude za implementaci odpovědný, uvést okruh 

činností, které budou regulované subjekty provádět 

v důsledku implementace, specifikovat administrativní 

opatření, která bude nutno přijmout, vyčíslit náklady 

implementace a stanovit způsob jejich krytí s cílem 

minimalizovat finanční a administrativní zátěž pro 

dotčené subjekty (případně odkázat na jiné části ZZ 

RIA, kde jsou tyto údaje uvedeny) a popsat sankce 

či jiný prostředek reakce za nedodržení právní úpravy. 

Akceptováno 

Bylo upřesněno dle doporučení za použití odkazu na 

kapitolu 1.4 Identifikace dotčených subjektů. 

Úřad vlády ČR - 

Ministr a předseda 

LRV 

K Důvodové zprávě: 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah (str. 61 

odst. 1) 

10. Doporučujeme přehodnotit tvrzení, že „Přizpůsobení se 

Akceptováno 

Důvodová zpráva upřesněna dle doporučení.  

„Přizpůsobení se novým pravidlům vyvolá na úrovni 

povinných osob určité náklady (například náklady 
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novým pravidlům vyvolá na úrovni povinných osob určité 

náklady, které však vzhledem k dostupným informacím 

nebylo možné vyčíslit.“ Předkladatel náklady předpokládá 

a měl by alespoň upřesnit úkony či opatření, které budou 

povinné osoby přijímat (zda půjde o administrativní zátěž, 

navýšení personálu, změnu interních postupů apod.). 

spojené s novými regulatorními požadavky na prodej 

způsobilých závazků neprofesionálním zákazníkům, 

náklady na vydání způsobilých závazků ke splnění 

minimálního požadavku, administrativní náklady 

spojené s reportingem), které však vzhledem 

k dostupným informacím nebylo možné vyčíslit.“ 

Česká národní 

banka 

Obecná zásadní připomínka: 

 

K absenci úplné úpravy přestupků 

Požadujeme, aby v návaznosti na změny v jednotlivých 

ustanoveních (doplnění nových povinností, resp. přesun, 

posunutí, nahrazení nebo vypuštění jednotlivých odstavců 

obsahujících povinnosti) došlo i k úpravě, resp. doplnění 

příslušných přestupků.  

Odůvodnění 

ČNB musí být schopna účinně trestat porušování povinností 

vyplývajících ze ZOPRK, jinak nelze zajistit jejich plnění 

dotčenými subjekty. Ke každé nové povinnosti je proto 

potřebné do zákona zahrnout rovněž odpovídající přestupek. 

Zároveň je potřebné upravit, resp. odstranit stávající 

přestupky týkající se těch ustanovení, u kterých došlo 

k takové změně, že stávající přestupky již nejsou relevantní. 

V návrhu zákona konkrétně chybí např. přestupek pro 

nesplnění povinností podle § 23 odst. 1, 2, 4, 5 a 7, § 24a 

odst. 2 nebo § 26a odst. 1. Za důležité považujeme rovněž 

zahrnutí přestupku k povinnostem podle § 127c (distribuce 

MREL nástrojů retailu), jelikož jejich nesplnění nebude 

možné podřadit pod přestupky podle ZPKT. Při formulaci 

přestupku je nezbytné zohlednit, že ČNB bude danou 

povinnost vymáhat pouze vůči osobám, které podléhají 

jejímu dohledu. 

Akceptováno 

 

 

Předkladatel upravil část jedenáctou zákona v souladu 

s obdrženou připomínkou.  
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Na druhé straně např. přestupek za neplnění povinností 

podle § 23 odst. 3 je v navrhované podobě zákona 

nadbytečný, a lze ho proto zrušit. 

Z výše uvedených důvodů proto požadujeme posoudit celý 

návrh zákona a v návaznosti na to upravit část 

k přestupkům. 

Česká národní 

banka 

Zásadní připomínka 

1. K § 5 odst. 4 [seznam povinných osob] 

Požadujeme zrušit povinnost ČNB vést seznam povinných 

osob.  

Alternativně požadujeme upravit povinnost tak, aby (i) tato 

povinnost byla ze strany ČNB reálně splnitelná a (ii) 

sloužila svému účelu, tedy informování insolvenčního soudu 

ohledně toho, zda je vůči dané osobě možné zahájit 

insolvenční řízení, nebo je dán zájem na tom, aby vůči ní 

bylo namísto toho uplatněno opatření k řešení krize. 

Odůvodnění 

Povinnost vést seznam povinných osob není transpozičním 

ustanovením, a její zachování proto není z pohledu 

evropského práva nezbytné.  

V současné podobě je tato povinnost navíc reálně 

nesplnitelná, protože ČNB nemá informace o členech 

zahraničních konsolidačních celků se sídlem v ČR (takoví 

členové přitom formálně mohou splňovat definici povinné 

osoby), ani informace o všech členech tuzemských skupin, 

kteří by mohli splňovat definici povinné osoby (zejména 

z toho důvodu, že ne všechny subjekty splňující definici 

povinné osoby vyžadují povolení k činnosti udělené ČNB). 

Informace o složení tuzemských konsolidačních celků, 

kterými ČNB disponuje, navíc nemusejí být aktuální, jelikož 

k reportingu dochází maximálně čtyřikrát do roka, ani úplné, 

Akceptováno jinak 

 

Předkladatel souhlasí s úpravou povinnosti ČNB vést 

seznamy povinných osob tak, aby tato povinnost byla 

ze strany ČNB splnitelná a navrhuje následující úpravu:  

§ 5 odst. 4:  Česká národní banka vede seznam 

povinných osob podle § 3, který uveřejňuje na svých 

internetových stránkách.  

 

5 odst. 5: V seznamu podle odstavce 4 jsou uvedeny 

alespoň instituce, finanční holdingové osoby, smíšené 

finanční holdingové osoby a dále povinné osoby, které 

povinná osoba označila jako člena konsolidačního 

celku v příslušném výkazu předkládaném povinnou 

osobou České národní bance podle jiných právních 

předpisů.29)   

 
29) § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance. 
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protože do konsolidace se nezahrnují všechny povinné 

osoby v rámci bankovní skupiny.  

Nebude-li tato povinnost na základě připomínky ČNB 

zrušena, je nutné ji alespoň upravit, např. následovně: 

§ 5 odst. 4 ZOPRK: „Česká národní banka vede seznam 

institucí, finančních holdingových osob a smíšených 

finančních holdingových osob povinných osob podle § 3, 

který uveřejňuje na svých internetových stránkách.“ 

Viz také doporučující připomínku k § 368b InsZ. 

 Zásadní připomínka 

2. K § 82a [pravomoc upravit splatnost dluhových 

nástrojů] 

Nesouhlasíme se zrušením pravomoci podle § 82a bez 

náhrady a požadujeme její zachování, alternativně 

požadujeme upravit pravomoc tak, aby odpovídala 

požadavkům evropské předlohy [čl. 63 odst. 1 písm. j) 

BRRD]. Možné znění § 82 ZOPRK k další diskusi uvádíme 

na konec připomínky do jejího odůvodnění. 

Odůvodnění 

Článek 63 odst. 1 písm. j) BRRD požaduje, aby orgán pro 

řešení krize disponoval pravomocí „změnit nebo upravit 

splatnost dluhových nástrojů a jiných způsobilých závazků 

vydaných institucí v režimu řešení krize nebo změnit výši 

úroků splatných na základě takových nástrojů a jiných 

způsobilých závazků nebo datum splatnosti těchto úroků, 

včetně dočasného pozastavení plateb, s výjimkou zajištěných 

závazků, na něž se vztahuje čl. 44 odst. 2“. 

Věcně  

Orgán pro řešení krize v současnosti disponuje pravomocí 

odpisu (bail-in), v důsledku které je danému věřiteli snížena 

Akceptováno jinak 

V návaznosti na připomínku předkladatel navrhuje 

úpravu  pravomoci ČNB tak, aby plně odpovídala 

jejímu základu v čl. 63 odst. 1 písm. j) BRRD. 

Konkrétně je text ustanovení doplněn o příslušné 

omezení použití této pravomoci vycházející z návětí 

čl. 63 odst. 1 – tedy pouze je-li to nezbytné 

k uplatňování nástrojů k řešení krize u povinné osoby, 

jsou-li splněny podmínky pro zahájení řešení krize. 

Pravomoc uvedenou v čl. 63(1)(j) BRRD třeba vykládat 

tak, že ji nelze uplatnit obdobným způsobem a za 

stejným účelem, jako pravomoci uvedené v čl. 33a a 69 

až 71 BRRD (moratoria).Ze systematických důvodů se 

navrhuje ustanovení přesunout do nového § 164a.  

Navrhovaná úprava:  

§ 164a: Česká národní banka může odložit nejdéle 

o 18 měsíců, a to i opakovaně, splatnost 

odepisovatelných kapitálových nástrojů vydaných 

povinnou osobou nebo odepisovatelných závazků 

povinné osoby podle § 122, včetně splatnosti úroku 

sjednaného v souvislosti s takovým nástrojem nebo 

závazkem nebo změnit výši úroku sjednaného 
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nebo (při úplném odpisu) zrušena pohledávka vůči osobě 

podléhající řešení krize. Z ekonomického pohledu je 

smyslem odpisu snížit současnou hodnotu pohledávek 

věřitelů a tím přenést ztráty z instituce na věřitele. BRRD 

však orgánu pro řešení krize dává více nástrojů, jak tohoto 

snížení současné hodnoty dosáhnout. Např. namísto odpisu 

může být v některých případech vhodnější převedení 

pohledávky do osoby pro správu aktiv (změna v osobě 

dlužníka) apod.  

Pravomoc podle čl. 63 odst. 1 písm. j) BRRD dává orgánu 

pro řešení krize možnost snížit současnou hodnotu 

pohledávky – namísto odpisu (části) jistiny pohledávky 

umožnuje prodloužit splatnost daného nástroje, případně 

upravit výnos spojený s nástrojem. Ekonomicky je tedy 

dopad takové pravomoci z pohledu věřitele i instituce 

obdobný jako v případě odpisu. Její existence však dává 

ČNB dodatečnou flexibilitu při restrukturalizaci rozvahy 

selhávající banky.  

Konkrétním příkladem může být banka podléhající řešení 

krize, která má za tři měsíce povinnost uhradit jistinu 

z dluhopisové emise, přičemž již teď je zřejmé, že na úhradu 

nebude mít dostatek prostředků. Neočekává-li banka přísun 

dostatečné likvidity do tří měsíců, částečný odpis závazků, 

které má z dluhopisů, z pohledu účelu řešení krize 

nepomůže, a ČNB tedy bude muset přistoupit k úplnému 

odpisu. Namísto úplného odpisu by však ČNB při zachování 

pravomoci podle čl. 63 odst. 1 písm. j) BRRD mohla 

přistoupit pouze k odložení splatnosti dluhopisů, např. na 

6 měsíců, pokud je dán předpoklad, že banka bude 

dostatečnou likviditou disponovat. Věřitelé tak při 

zachování pravomoci nepřijdou o celou čistou současnou 

hodnotu pohledávky, pouze jim bude snížena o změnu 

v souvislosti s takovými nástroji nebo závazky, je-li to 

nezbytné k uplatnění opatření k řešení krize podle 

ustanovení o přechodu činnosti na soukromého 

nabyvatele, přechodu činnosti na překlenovací 

instituci, osobě pro správu aktiv nebo o odpisu 

a konverzi odepisovatelných závazků. 
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hodnoty peněz v čase. 

Na základě výše uvedeného proto není důvod tuto pravomoc 

v ZOPRK bez náhrady zrušit. Zrušení ČNB zbaví jedné 

z důležitých a pro věřitele ve svém důsledku výhodných 

pravomocí, které umožnují flexibilně restrukturalizovat 

rozvahu banky v závislosti na okolnostech daného případu. 

Věřitelé, banka i obecně finanční stabilita však budou 

chráněni méně, než by byli, pokud by daná pravomoc byla 

zachována. 

Závěrem uvádíme, že samozřejmě i použití předmětné 

pravomoci podléhá „pojistce“ v podobě aplikace NCWO 

principu a práva na dorovnání podle § 177 ZOPRK.  

Formálně 

To, že má danou pravomocí ČNB disponovat, vyplývá 

z evropské předlohy. Nezapracování této pravomoci do 

tuzemského práva proto představuje porušení evropského 

práva. Také čl. 53 odst. 4 písm. b) BRRD přitom s možností 

uplatnění této pravomoci při bail-in přímo počítá, a to 

zjevně mimo kontext moratorií podle čl. 69 až 71 a nového 

čl. 33a. Smysl moratorií a pravomoci podle čl. 63 odst. 1 

písm. j) je zjevně odlišný (řešení akutní likviditní krize, 

resp. stabilizace bilance pro účely vyhodnocení podmínek 

pro zahájení řešení krize vs. dlouhodobé zajištění účelů 

řešení krize). Dotčená pravomoc navíc nikdy nebyla 

zpochybňována nebo zmiňována při vyjednáváních o čl. 

33a. To nakonec není překvapivé, jelikož i působnost těchto 

dvou nástrojů se podstatně liší (v zásadě všechny závazky 

v případě moratoria vs. odepisovatelné závazky v případě 

dotčené pravomoci). 

S argumentací, že se vložením čl. 33a do BRRD stává 

pravomoc podle čl. 63 odst. 1 písm. j) BRRD 

bezpředmětnou, proto zásadně nesouhlasíme.  
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Na základě výše uvedeného proto navrhujeme zachování 

pravomoci v stávajícím § 82a, případně zrušení § 82a a 

doplnění této pravomoci do § 82, resp. na jiné vhodné místo, 

např. následujícím způsobem: 

§ 82 ZOPRK:  

„Česká národní banka může  

a) odvolat nebo nahradit členy vedoucích orgánů a osoby ve 

vrcholném vedení povinné osoby a stanovit podmínky 

výkonu jejich funkce nebo pracovní pozice,  

b) stanovit, že ke svolání valné hromady nebo obdobného 

nejvyššího orgánu nebo platnosti některých nebo všech 

usnesení valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu 

je třeba souhlasu České národní banky,  

c) zakázat povinné osobě nakládání s majetkem v rozsahu a 

na dobu nezbytně nutnou,  

d) požadovat po povinné osobě nebo její ovládající osobě 

vydání nových nástrojů zahrnovaných do kapitálu, včetně 

prioritních akcií a podřízených nebo vyměnitelných 

dluhopisů nebo obdobných dluhových nástrojů,  

e) požádat soud o přerušení řízení, ve kterém je povinná 

osoba účastníkem, nebo o přerušení trestního stíhání, které 

je vedeno proti právnické osobě, a navrhnout dobu 

přerušení řízení. 

f) pozastavit, změnit nebo upravit splatnost 

odepisovatelných kapitálových nástrojů a odepisovatelných 

závazků vydaných povinnou osobou nebo změnit výši 

úroků sjednaných v souvislosti s takovými nástroji nebo 

závazky. 

Česká národní 

banka 

Doporučující obecné připomínky 

1. Doporučujeme sjednotit používání termínu pro označení 

Akceptováno 
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požadavku na kombinovanou kapitálovou rezervu napříč 

zákonem. V některých ustanoveních je používáno slovní 

spojení „(ne)udržuje kombinovanou kapitálovou rezervu“, 

v některých případech „(ne)splňuje kombinovanou 

kapitálovou rezervu“, někdy je používán termín „požadavek 

na udržování kombinované kapitálové rezervy“, jindy je 

použito spojení slov „udržuje požadavek na kombinovanou 

kapitálovou rezervu“. Někdy je pojem používán v plurále 

(„…udržuje pro plnění požadavku kombinovaných 

kapitálových rezerv“). 

2. Doporučujeme v souladu s Legislativními pravidly vlády 

v případě úpravy formulací odkazujících na jiná ustanovení 

sjednotit formu, resp. formulaci odkazu. Jednou se totiž 

odkazuje na povinnost, kapitál apod. „podle“ určitého 

ustanovení, jindy „stanovenou podle“ určitého ustanovení, 

někdy také „uvedenou v“, jindy „vyjádřenou podle“ apod. 

Nutné sjednotit takto: „podle“.  

3. Upozorňujeme, že v § 2 odst. 3 písm. c) je zavedena 

definice pro „orgán příslušný k řešení krize jiného členského 

státu“, která není dále v textu návrhu respektována 

a jednotně používána. Doporučujeme definici vypustit. 

Nepovažujeme ji za nezbytnou (a to i vzhledem k definici 

podle písm. b) – nepředpokládáme výkladové problémy 

plynoucí z dovětku „jiného členského státu“).  

4. Některá navrhovaná ustanovení jsou svou povahou 

přechodná, proto je podle českých Legislativních pravidel 

vlády nutné umístit je do přechodných ustanovení, nikoli do 

normativního textu (kde se stanou časem obsoletními). 

Doporučujeme provést kontrolu a příslušné pasáže zákona 

přesunout, viz např. § 81c odst. 2 písm. a) nebo § 137a 

(srov. také připomínku k § 137a). Někdy nevhodné 

zapracování přechodného ustanovení do textu zákona vede 
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dokonce k významovému posunu, viz § 81c odst. 2 písm. a).  

5. V případě odkazu na jiné ustanovení označené 

paragrafovou značkou se v souladu s Legislativními 

pravidly vlády odkazuje přímo na „§ xyz“, nikoli na 

„ustanovení § xyz“, ledaže je paragraf na začátku věty 

(jedině v takovém případě se slovo „ustanovení“ dopisuje, 

aby nezačínala věta značkou „§“). Doporučujeme proto 

zrušit slovo „ustanovení“ tam, kde není potřebné, srov. např. 

§ 149a odst. 1. Obdobně pokud se některé ustanovení nemá 

použít nebo naopak má použít, je v této souvislosti nutné 

doplnit odkaz s použitím slov „použije“ nebo „nepoužije“, 

nikoli slov „vztahuje“ nebo „nevztahuje“, srov. v této 

souvislosti např. § 149a odst. 6. Je potřeba provést celkovou 

revizi zákona tak, aby byla pravidla normotvorby stanovená 

v Legislativních pravidlech vlády respektována.  

Česká národní 

banka 

1. K poznámce pod čarou č. 1 

Doplňuje-li se do poznámky pod čarou „ve znění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879“, 

doporučujeme do poznámky pod čarou doplnit i další 

evropské předpisy, které směrnici BRRD již novelizovaly. 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 

2. K § 1 

Doporučujeme v § 1 doplnit nové písmeno g), které bude 

znít:  

„g) povinnosti při prodeji podřízených způsobilých 

závazků“. 

Odůvodnění 

Doporučujeme upravit předmět zákona, neboť povinnosti 

prodávajícího při prodeji podřízených způsobilých závazků 

neprofesionálním zákazníkům nespadají do předmětu 

úpravy, tj. nejde o a) ozdravný plán nebo postup, b) 

plánování řešení krize, c) postavení a pravomoci České 

Akceptováno 
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národní banky, d) postupy v případě selhání povinné osoby 

nebo skupinového selhání, e) financování řešení krize, ani f) 

přeshraniční spolupráci nebo postup, viz dikce § 1. Je proto 

potřeba doplnit do předmětu právní úpravy i tuto oblast 

novelou zákona nově vkládanou do ZOPRK. 

Česká národní 

banka 
3. K § 2 odst. 3 písm. c) 

Doporučujeme zavést definici srovnatelného předpisu. 

Alternativně je nutné specifikovat v písmenu c), co se 

srovnatelným zahraničním předpisem rozumí, 

např. doplněním slov „upravujícím postupy a řešení krize“. 

V opačném případě je odkaz na „srovnatelný zahraniční 

právní předpis“ neurčitý. Srov. dále např. odkaz v § 22 odst. 

2 návrhu zákona na srovnatelný zahraniční předpis a na 

dalších místech zákona. 

Akceptováno jinak 

V souladu s výše uvedenou připomínkou ČNB 

předkladatel souhlasí s vypuštěním definice uvedené 

v § 2 odst. 3 písm. c). 

Česká národní 

banka 
4. K § 2 odst. 3 písm. e) 

Doporučujeme nahradit pojem „osoba“ pojmem „globální 

systémově významná instituce“ (obdobně k dalším 

definicím, které odkazují na CRR). 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
5. K § 19 odst. 2 

Doporučujeme do výčtů ustanovení, jež se uplatní obdobně, 

doplnit i § 18 odst. 6. V důsledku navrhovaného posunu 

odstavců v § 18 se stávající odst. 5 stane odst. 6. 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
6. K § 19 odst. 3 

Doporučujeme vypustit slova „a systémů pojištění vkladů“ 

(obdobně ke změně v § 17 odst. 4). 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
7. K § 22 odst. 2 

Doporučujeme text ustanovení upravit tak, aby odpovídal 

znění předlohy [čl. 16(1) druhý pododstavec BRRD], tj. 

zejména vhodně doplnit tuto část předlohy: 

Akceptováno 
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 „…v co nejvyšší míře brání závažným nepříznivým 

důsledkům pro finanční systémy členských států, v nichž se 

subjekty nebo pobočky skupiny nacházejí, nebo jiných 

členských států nebo Unie – a to i širší finanční nestabilitě 

nebo událostem se systémovým dopadem – s cílem zajistit 

kontinuitu zásadních funkcí prováděných těmito subjekty 

skupiny buď snadným včasným oddělením, nebo jinými 

prostředky“. 

Česká národní 

banka 
8. K § 23 odst. 3 

Doporučujeme nahradit slovo „povedou“ slovy „mohou 

vést“. 

Odůvodnění 

Česká národní banka má podle navrhovaného textu 

posoudit, zda opatření navržená institucí povedou 

k odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize. 

Podle našeho názoru by měla ČNB posuzovat pouze 

potenciál k tomu, aby opatření vedla (tj. mohla vést) 

k odstranění překážek a nepřebírala výkonem pravomoci 

odpovědnost za instituci. Srov. argument „ČNB měla 

posoudit, zda opatření povedou k odstranění překážek, 

posoudila a opatření nevedla k zamýšlenému účelu, tzn. 

nesprávné posouzení ČNB a možná její odpovědnost.“ 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
9. K § 24 odst. 5 

Doporučujeme ustanovení upravit následovně: 

§ 24 odst. 5 ZOPRK: „Česká národní banka jako orgán 

příslušný k řešení krize skupiny informuje o návrhu opatření 

podle odstavce 4 Evropský orgán pro bankovnictví, orgány 

příslušné k řešení krize ovládaných osob a je-li to účelné, 

orgány příslušné k řešení krize významných poboček. Česká 

národní banka vyvíjí úsilí, aby po konzultaci s dotčenými 

orgány dohledu a orgány příslušnými k řešení krize 

Akceptováno 
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významných poboček a s ohledem na možný dopad ve všech 

členských státech, ve kterých dotčená skupina působí, bylo 

dosaženo dohody o odstranění podstatných překážek 

způsobilosti k řešení krize s orgány příslušnými k řešení 

krize ovládaných osob ve lhůtě 4 měsíců ode dne sdělení 

návrhu podle odstavce 4, nebo ve lhůtě 5 měsíců ode dne 

předložení analýzy podle odstavce 3, pokud ke sdělení 

návrhu podle odstavce 4 nedojde v určené lhůtě.“ 

Odůvodnění 

Předloha [čl. 18(4) BRRD] požaduje informování orgánů 

pro řešení krize významných poboček pouze tehdy, pokud je 

to pro ně relevantní. Doplnit „nebo“ doporučujeme za 

účelem srozumitelnosti ustanovení. 

Česká národní 

banka 

10. K § 24a odst. 1 

Doporučujeme vyjasnit poslední větu ustanovení. Poslední 

věta ustanovení stanoví, že § 24 odst. 3 se použije obdobně. 

Není však zřejmé, co z § 24 odst. 3 se pro účely § 24a odst. 

1 má použít obdobně a v jaké podobě. Např. podle první 

věty ustanovení má ČNB překážku posoudit a sdělit toto 

posouzení evropské ovládající osobě. Má však ČNB poté na 

základě poslední věty ustanovení vypracovat i analýzu podle 

§ 24 odst. 3 v návaznosti na sdělení posouzení evropské 

ovládající osobě a tuto analýzu znovu sdělit evropské 

ovládající osobě?  

Ze znění druhé věty ustanovení by taktéž bylo možné 

dovozovat, že ČNB má sdělit evropské ovládající osobě i 

návrh přiměřených a cílených opatření na odstranění 

překážky způsobilosti spočívající v porušení MREL/CBR. 

To však podle předlohy nemá u tohoto typu překážek dělat 

orgán pro řešení krizí a je odpovědností evropské ovládající 

osoby, aby tato opatření navrhla. Srov. k tomu rozdíl mezi 

čl. 18(3) první pododstavec BRRD, který se týká 

Akceptováno  

Předkladatel se ztotožňuje s připomínkou a s ohledem 

na odlišnou procesní úpravu postupu při odstraňování 

překážek způsobilosti k řešení krize dle § 24a souhlasí 

s vypuštěním poslední věty v odstavci 1.  
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„standardních“ překážek („…the Union parent undertaking 

may propose…alternative measures…“), a čl. 18(3) druhý 

pododstavec BRRD, jenž se týká překážky spočívající 

v porušení MREL/CBR („…the Union parent undertaking 

shall…propose…possible measures…“). 

Česká národní 

banka 
11. K § 24a odst. 3 

Doporučujeme v ustanovení zohlednit, že ČNB je podle 

předlohy [čl. 18(4) BRRD] povinna informovat orgány 

dohledu nad významnými pobočkami pouze tehdy, je-li to 

účelné. Obdobná připomínka jako u § 24 odst. 5. 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
12. K § 26 odst. 3 

Navrhujeme následující úpravu ustanovení: § 26 odst. 3 

ZOPRK: „Česká národní banka jako orgán příslušný k 

řešení krize ovládané osoby, která není osobou podléhající 

řešení krize, samostatně rozhodne o uložení opatření k 

odstranění překážek způsobilosti k řešení krize vůči členům 

skupiny se sídlem na území České republiky, není-li dohody 

podle odstavce 1 dosaženo ve lhůtě do 4 měsíců ode dne, 

kdy orgán příslušný k řešení krize skupiny předložil České 

národní bance návrh alternativních opatření k odstranění 

překážek vypracovaný evropskou ovládající osobou 

analýzu podstatných překážek způsobilosti k řešení krize 

evropské finanční skupiny spolu s návrhy opatření k jejich 

odstranění. Nesdělí-li evropská ovládající osoba orgánu 

příslušnému k řešení krize skupiny návrh alternativních 

opatření, Česká národní banka samostatně rozhodne ve 

lhůtě 5 měsíců ode dne, kdy jí orgán příslušný k řešení 

krize skupiny předložil analýzu podstatných překážek 

způsobilosti k řešení krize evropské finanční skupiny spolu 

s návrhy opatření k jejich odstranění doručení analýzy 

podstatných překážek způsobilosti k řešení krize evropské 

Akceptováno 
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ovládající osobě. Je-li překážka způsobilosti k řešení krize 

způsobena tím, že člen skupiny splňuje okolnosti uvedené v § 

23 odst. 2 a není-li dosaženo dohody ve lhůtě 2 týdnů ode 

dne, kdy evropská ovládající osoba orgánu příslušnému 

k řešení krize skupiny navrhne opatření k odstranění 

překážek způsobilosti k řešení krize a časový harmonogram 

k jejich provedení, Česká národní banka rozhodne 

samostatně. Rozhodnutí musí vzít v úvahu stanoviska a 

výhrady ostatních orgánů příslušných k řešení krize. 

Rozhodnutí oznámí orgánu příslušnému k řešení krize 

skupiny, orgánu příslušnému k řešení krize osoby 

podléhající řešení krize a osobě podléhající řešení krize.“ 

Odůvodnění 

Počátek počítání čtyř- a pětiměsíční lhůty pro dosažení 

společného rozhodnutí stanoví BRRD jinak, než bylo 

uvedeno v tomto ustanovení. Čtyřměsíční lhůta se konkrétně 

počítá ode dne, kdy evropská ovládající osoba sdělí návrh 

alternativních opatření skupinovému orgánu (resp. od doby, 

kdy o tomto návrhu dozví ČNB) – srov. čl. 18(5) BRRD. 

Pětiměsíční lhůta se počítá od doby, kdy skupinový orgán 

sdělí analýzu překážek spolu s vlastními návrhy na 

odstranění – srov. čl. 18(5) ve spojení s čl. 18(3) BRRD. 

Česká národní 

banka 

13. K § 26 odst. 4 

Doporučujeme slova „Rozhodnutí musí vzít v úvahu 

stanoviska a výhrady“ nahradit slovy „Česká národní banka 

v rozhodnutí zohlední stanoviska a výhrady“.  

Odůvodnění 

Rozhodnutí není adresátem povinnosti podle směrnice, tj. 

nemůže něco stricto sensu činit. Tím, kdo zohledňuje 

stanoviska a výhrady ostatních, je Česká národní banka. 

Doporučujeme rovněž místo formulace, že ČNB „musí vzít 

Akceptováno 
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úvahu“, použít formulaci, že ČNB „v rozhodnutí zohlední“. 

Česká národní 

banka 

14. K § 26a odst. 1 

Doporučujeme ustanovení přeformulovat tak, aby po výčtu 

již věta nepokračovala, např. následovně: 

§ 26a odst. 1 ZOPRK: „Povinná osoba, která má povinnost 

udržovat kombinovanou kapitálovou rezervu, neprodleně 

oznámí České národní bance, pokud 

a) udržuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec 

požadavků na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c) 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a 

požadavků na kapitál uložených jí v návaznosti na výsledky 

přezkumu a vyhodnocování nebo prostřednictvím opatření k 

nápravě k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky 

podle jiných právních předpisů a  

c) neudržuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec 

minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního 

požadavku určeného v procentech v poměru k celkovému 

objemu rizikové expozice.“ 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 

15. K § 26a odst. 3 

Doporučujeme v ustanovení vyjasnit, za jakých okolností je 

ČNB povinna uvedené podmínky vyhodnocovat, např. 

následovně: 

§ 26a odst. 3 ZOPRK: „Zakáže-li Česká národní banka 

rozdělení poměrné části zisku po zdanění podle odstavce 2, 

přezkoumá, zda jsou splněny podmínky pro uložení tohoto 

zákazu podle odstavce 2 alespoň jednou za měsíc.“ 

Akceptováno jinak 

Podmínkou přezkumu je naopak absence zákazu 

rozdělení poměrné části zisku, ustanovení 

přeformulováno následovně: 

Nezakáže-li Česká národní banka rozdělení poměrné 

části zisku po zdanění podle odstavce 2, přezkoumá, 

zda jsou splněny podmínky pro uložení tohoto zákazu 

alespoň jednou za měsíc. 

Česká národní 

banka 

16. K § 26a odst. 4 

Navrhujeme doplnit ustanovení následovně: 

§ 26a odst. 4 ZOPRK: „Česká národní banka zakáže 

povinné osobě rozdělení poměrné části zisku po zdanění, 

Akceptováno 
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pokud v souladu s odstavcem 1 neudržuje kombinovanou 

kapitálovou rezervu po dobu 9 měsíců od oznámení podle 

odstavce 1 nebo od okamžiku, kdy Česká národní banka 

tyto skutečnosti zjistí.“ 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že počátek 9-měsíční lhůty by neměl být 

navázán pouze na okamžik, kdy instituce oznámí 

skutečnosti podle odstavce 1 ČNB. Pokud totiž instituce 

skutečnosti podle odstavce 1 nikdy ČNB neoznámí, 9-

měsíční lhůta nikdy nezapočne běžet, čímž se instituce může 

vyhnout uplatnění odstavce 4. 

Česká národní 

banka 
17. K § 26a odst. 5 

Obdobně jako v případě § 26a odst. 3 doporučujeme 

ustanovení vyjasnit, a to např. následovně: 

§ 26a odst. 5 ZOPRK: „Nezakáže-li Česká národní banka 

rozdělení poměrné částky zisku po zdanění podle odstavce 

4, jednou za měsíc přezkoumá, zda jsou i nadále splněny 

alespoň dvě podmínky trvání plnění podmínek podle 

odstavce 4.“ 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
18. K § 26a odst. 6 

Doporučujeme doplnit do písmene a) před slovo 

„rozhodnutí“ slovo „přijetí“, případně vypustit slova 

„rozhodnutí o“. Také dáváme ke zvážení, zda není vhodné 

přímo v zákoně (případně alespoň v důvodové zprávě) 

vyjasnit, co je myšleno „rozdělením kmenového kapitálu 

tier 1“ (viz § 67 odst. 3 vyhlášky č. 163/2014 Sb., která 

tento pojem blíže vymezuje). 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
19. K § 37 odst. 1 písm. h) 

Doporučujeme přesunout tuto pravomoc, a to např. do části 

ZOPRK k přechodu činnosti na nabyvatele (§ 96 a násl.). 

Akceptováno jinak 

Pravomoc přesunuta mezi obecné pravomoci do § 5 

odst. 6, který zní: 
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Odůvodnění: 

Pravomoc uložit instituci, aby oslovila potenciální 

nabyvatele za účelem přípravy řešení krize, by neměla být 

uvedena v rámci opatření včasného zásahu v § 37 odst. 1 

ZOPRK. Zaprvé, zatímco opatření včasného zásahu podle 

čl. 27 odst. 1 BRRD ukládá orgán dohledu, pravomoc uložit 

instituci oslovení potenciálních nabyvatelů má mít orgán pro 

řešení krize (viz čl. 27 odst. 2 BRRD). Zadruhé, tato 

pravomoc orgánu pro řešení krize není podle BRRD vázána 

na splnění podmínek pro uložení opatření včasného zásahu 

(tedy na výskyt nebo hrozbu výskytu nedostatku v činnosti). 

Nejedná se tedy vlastně o opatření včasného zásahu. 

Ustanovení ve vnitrostátní legislativě, podle něhož danou 

pravomoc lze uplatnit pouze při splnění podmínek pro 

uplatnění včasného zásahu, by bylo v rozporu s BRRD. 

Česká národní banka může za účelem přípravy řešení 

krize uložit instituci, aby oslovila za podmínek 

stanovených v § 97 odst. 1 a 2 potenciální nabyvatele. 

Česká národní 

banka 
20. K § 62 odst. 1 

Navrhujeme upravit ustanovení § 62 odst. 1 ZOPRK 

stejným způsobem jako novelizovaný § 78 odst. 1 písm. b) 

ZOPRK, tj.: 

„Platí, že povinná osoba nebo skupina, jejímž členem je 

povinná osoba, není bez odpisu nebo konverze 

odepisovatelných kapitálových nástrojů a 

vnitroskupinových způsobilých závazků schopna 

pokračovat v činnosti, jestliže selhává a s přihlédnutím ke 

všem okolnostem nelze důvodně předpokládat, že by jiné 

opatření než odpis nebo konverze odepisovatelných 

kapitálových nástrojů a vnitroskupinových způsobilých 

závazků provedené samostatně nebo společně s jiným 

opatřením soukromého sektoru včetně opatření 

institucionálního systému ochrany, opatřením k nápravě 

podle jiného právního předpisu6), opatřením včasného 

zásahu podle § 37 nebo odpisem a konverzí kapitálových 

Akceptováno 
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nástrojů a vnitroskupinových způsobilých závazků v 

přiměřené době odvrátilo její selhání.“ 

Odůvodnění: 

Stejně jako u novelizace § 78 odst. 1 písm. b) ZOPRK jde o 

zpřesnění transpozice BRRD. Vzhledem k tomu, že ZOPRK 

používá pojem „opatření“ v různých významech, vymezují 

se opatření, která má ČNB vzít do úvahy při posuzování 

toho, zda je naplněna domněnka selhání instituce. 

Česká národní 

banka 
21. K § 74b 

V návaznosti na formulační úpravy v § 148 odst. 2 

doporučujeme stejnou úpravu i v rámci § 74b odst. 2: 

§ 74b odst. 2: „Česká národní banka může rozhodnutím 

nebo opatřením obecné povahy určit, že se požadavek podle 

§ 74a odst. 1 se neuplatní vůči povinným osobám, u nichž je 

minimální požadavek nebo vnitřní minimální požadavek 

roven částce pro úhradu ztráty. Dotčené Odepisovatelné 

kapitálové nástroje, na jejichž smluvní dokumentaci by se 

jinak vztahovala povinnost podle § 74a odst. 1, nelze použít 

pro plnění minimálního požadavku nebo vnitřního 

minimálního požadavku." 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
22. K § 81c odst. 2 písm. a) 

Doporučujeme uplatnění této podmínky řešit 

prostřednictvím přechodných ustanovení. Zároveň 

doporučujeme zvážit, zda jsou podmínky podle čl. 71a odst. 

3 BRRD 2 kumulativní nebo alternativní, a v návaznosti na 

to ustanovení upravit. 

Odůvodnění: 

Pokud by do ZOPRK bylo vloženo ustanovení § 81c odst. 2 

písm. a) v navrhované podobě a bez přechodných 

ustanovení, povinnost zahrnout doložku uznání by se 

Akceptováno 
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vztahovala na všechny smlouvy vzniklé po účinnosti 

ZOPRK, tedy 1. 1. 2016 (čtenář ZOPRK ve znění po 

účinnosti transpozice BRRD 2 by viděl ustanovení, které 

říká, že povinnost se vztahuje na všechny smlouvy uzavřené 

po účinnosti ZOPRK). Věcně by úprava v přechodném 

ustanovení mohla vypadat např. následovně „Ustanovení § 

81c se vztahuje na smlouvy, které vznikly nebo byly 

podstatně změněny po nabytí účinnosti tohoto zákona/XX. 

prosince 2020“ apod.). Viz také obecnou připomínku 

k přechodným ustanovením. 

Česká národní 

banka 

23. K § 85 odst. 1 

Vzhledem k zavedení legislativní zkratky v § 81b odst. 2 

doporučujeme upravit text ustanovení následovně: 

§ 85 odst. 1 ZOPRK: „Česká národní banka může pozastavit 

výkon práva smluvní strany na odstoupení, vypořádání nebo 

započtení, nebo práva, jehož uplatněním dojde nebo může 

dojít ke splatnosti dluhu nebo k závěrečnému vyrovnání, 

nebo práva, v důsledku kterého dojde nebo může dojít ke 

vzniku, změně, pozastavení nebo zániku jiných práv a 

povinností smluvních stran, pokud je takové právo 

stanoveno ve smlouvě s povinnou osobou nebo právním 

předpisem a váže se ke smluvně nebo jinak určené právní 

skutečnosti (dále jen „právo na ukončení závazku,“), a 

pokud trvá plnění povinností, které tvoří podstatu a účel této 

smlouvy, včetně platebních povinností a poskytování 

zajištění, od okamžiku zveřejnění tohoto pozastavení podle § 

222 a 223 do konce pracovního dne nejblíže následujícího 

po dni zveřejnění, přičemž podmínky pozastavení jsou 

součástí výrokové části rozhodnutí nebo opatření obecné 

povahy.“ 

Akceptováno 

Česká národní 24. K § 92 Akceptováno 
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banka Za účelem zajištění řádné transpozice je potřeba text 

vkládaný do § 93 odst. 1 vložit i do § 92 odst. 1 následovně: 

§ 92 odst. 1 ZOPRK: „Zavedením přímé správy se 

pozastavuje výkon oprávnění vedoucích orgánů a nejvyššího 

orgánu povinné osoby. Působnost, která by jinak náležela 

těmto orgánům, vykonává Česká národní banka. Při výkonu 

přímé správy Česká národní banka není vázána povinnostmi 

vedoucích orgánů vyplývajícími ze společenské smlouvy, 

stanov, zakladatelské listiny nebo jiného dokumentu 

s obdobným významem (dále jen „zakladatelské právní 

jednání“) a jiných právních předpisů, jsou-li v rozporu s 

účelem řešení krize.“ 

Česká národní 

banka 
25. K § 102 odst. 2 

Systematicky je navržená úprava nevhodná a matoucí, 

jelikož v odstavci 2 míchá soukromoprávní oprávnění 

překlenovací instituce provádět převody [písm. a)] 

s veřejnoprávní pravomocí ČNB rozhodnout o přechodu 

[písm. b)]. Doporučujeme upravit. 

Akceptováno 

Připomínka se podle názoru navrhovatele vztahuje 

k § 105 odst. 2, který byl na základě připomínky 

upraven současně s odst. 3 následovně: 

(2) Nabylo-li rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 

1 vykonatelnosti, může překlenovací instituce se 

souhlasem České národní banky převést nástroje účasti 

nebo majetek nebo dluhy nebo jejich část, které na 

překlenovací instituci přešly, na třetí osobu. 

 

(3) Nabylo-li rozhodnutí o přechodu podle § 102 odst. 

1 vykonatelnosti může Česká národní banka 

rozhodnout o přechodu nástroje účasti nebo majetku 

nebo dluhů nebo jejich části, které na překlenovací 

instituci přešly, na třetí osobu. 

Česká národní 

banka 
26. K § 122 písm. g) 

Doporučujeme vypustit slovo „nebo“, resp. přemístit ho do 

písm. h) (výčet se doplňuje o další písmeno). 

Akceptováno 
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Česká národní 

banka 
27. K § 127c 

Doporučujeme ustanovení upravit tak, aby bylo zřejmé, kdo 

je skutečným subjektem povinností podle § 127c.  

Odůvodnění: 

Pojem „prodávající“ je nejasný z více důvodů: (i) v případě 

umisťování vlastních investičních nástrojů zřejmě lze 

dovodit, že prodávajícím je emitent. Nicméně v případě, že 

investor uzavírá s povinnou osobou smlouvu (např. o 

podřízeném vkladu), není jasné, zda lze dovodit, že se 

v případě povinné osoby jedná o prodávajícího; (ii) není 

zřejmé, zda lze za „prodávajícího“ považovat 

zprostředkovatele obchodu s investičním nástrojem, 

případně zprostředkovatele uzavření smlouvy o podřízeném 

závazku. Lze totiž argumentovat, že osoba, která obchod 

zprostředkovává, není skutečným prodávajícím.  

Máme za to, že řešením je definovat osobu oprávněnou 

k prodeji. Za takovou osobu považujeme zejména emitenta, 

resp. poskytovatele podřízeného způsobilého závazku, dále 

profesionální distributory takových závazků, tj. zejména 

osoby s licencí obchodníka s cennými papíry, povolením 

investičního zprostředkovatele, případně registrací vázaného 

zástupce. Formulace a okruh osob oprávněných prodávat 

způsobilé závazky jsou k další diskusi. Nicméně je nutné 

osobu prodávajícího vymezit, neboť jinak do dohledové 

působnosti České národní banky budou spadat i osoby, které 

do ní spadat nemají.  

Není možné složitě dovozovat výkladem, kdo je adresátem 

právní povinnosti a co zákonodárce stanovuje jako právní 

povinnost. Dále navrhujeme zavést legislativní zkratku 

„neprofesionální zákazník“. Tento obrat je již použit v 

nadpisu § 127c, následně se ale používají opisy, a to 

Akceptováno 

V návaznosti na připomínku bylo ustanovení upraveno: 

(1) Prodávajícím podřízeného způsobilého závazku se 

rozumí osoba, která podřízený závazek vydává, a dále 

osoba, která uzavírá obchod týkající se podřízeného 

způsobilého závazku, včetně osoby, která je oprávněna 

takový obchod uzavřít pro zastoupeného. Prodejem 

podřízeného způsobilého závazku se rozumí činnost 

podle věty první.  

(2) V souvislosti s prodejem podřízeného způsobilého 

závazku osobě, která není profesionálním zákazníkem 

podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém 

trhu (dále jen „neprofesionální zákazník“), může být 

prodávajícím podřízeného způsobilého závazku pouze  

a) osoba podléhající minimálnímu nebo vnitřnímu 

minimálnímu požadavku, o jejíž podřízený způsobilý 

závazek se jedná, nebo srovnatelná osoba se sídlem na 

území jiného členského státu, 

b) osoba, která je na základě povolení k činnosti 

uděleného Českou národní bankou nebo orgánem 

dohledu jiného členského státu oprávněna v České 

republice poskytovat alespoň hlavní investiční službu 

podle § 4 odst. 2 písm. a), b), d) nebo e) zákona 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo 

srovnatelného zahraničního právního předpisu 

upravujícího poskytování investičních služeb. 

c) osoba, která podřízený závazek nabyla od osoby 

uvedené v písmeni a) nebo b), jestliže prodej 

podřízených způsobilých závazků neprovádí jako svou 

hlavní činnost, jednu z hlavních činností nebo 

podnikatelsky. 
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dokonce ještě nejednotně. 

K další diskusi níže navrhujeme znění § 127c vypracované 

na základě následujících úvah: 

• V prvním odstavci se vymezuje, co se rozumí 

prodejem podřízeného způsobilého závazku (rozumí 

se jím vydání, uzavření smlouvy i zprostředkování 

obchodu) a kdo je prodejce takového závazku. 

• Ve druhém odstavci se stanoví, že prodávat 

způsobilý závazek neprofesionálnímu zákazníkovi 

smí pouze emitent (osoba podléhající MREL) nebo 

osoba s povolením poskytovat investiční služby. To 

přitom platí i v případě podřízených závazků, které 

nejsou investičními nástroji. Omezení na tyto osoby 

má zajistit, že ČNB (nebo zahraniční orgán dohledu) 

nad jejich činností v zásadě dohlíží, a nebude se tak 

rozšiřovat působnost dohledu ČNB i na nedohlížené 

subjekty (např. osoby zprostředkující uzavírání 

podřízených vkladů na základě živnostenského 

oprávnění). 

• Třetí až šestý odstavec v zásadě odpovídají návrhu 

zákona předloženého do MPŘ. 

„(1) Prodávajícím podřízeného způsobilého závazku se 

rozumí osoba, která podřízený závazek vydává, a dále 

osoba, která uzavírá obchod týkající se podřízeného 

způsobilého závazku, včetně osoby, která je oprávněna 

takový obchod uzavřít pro zastoupeného. Prodejem 

podřízeného způsobilého závazku se rozumí činnost podle 

věty první.  

(2) V souvislosti s prodejem podřízeného způsobilého 

závazku osobě, která není profesionálním zákazníkem podle 

zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále 

jen „neprofesionální zákazník“), může být prodávajícím 

(3) Prodej podřízeného způsobilého závazku 

neprofesionálnímu zákazníkovi prodávajícím podle 

odstavce 2 písm. a) nebo b) je přípustný pouze, pokud  

a) prodávající způsobilého závazku provede 

vyhodnocení podle § 15h odst. 2 zákona upravujícího 

podnikání na kapitálovém trhu a na základě něj usoudí, 

že podřízený způsobilý závazek je pro neprofesionálního 

zákazníka vhodný, 

b) prodávající způsobilého závazku poskytne 

neprofesionálnímu zákazníkovi prohlášení o vhodnosti 

podle § 15e odst. 3 nebo 4 zákona upravujícího 

podnikání na kapitálovém trhu, 

c) celková investovaná částka do podřízených 

způsobilých závazků nepřesáhne 10 % investičního 

portfolia neprofesionálního zákazníka, jehož investiční 

portfolio nepřesahuje částku odpovídající 500 000 

EUR, a  

d) počáteční investice neprofesionálního zákazníka, 

jehož investiční portfolio nepřesahuje částku 

odpovídající 500 000 EUR, do jednoho nebo více 

podřízených způsobilých závazků odpovídá částce 

nejméně 10 000 EUR. 

(4) Neprofesionální zákazník poskytne pro účely 

odstavce 3 prodávajícímu podřízeného způsobilého 

závazku pravdivé a přesné informace o výši a složení 

svého investičního portfolia, včetně informace o výši 

svých investic do podřízených způsobilých závazků. 

(5) Odstavce 3 a 4 se nepoužijí ve vztahu k podřízeným 

způsobilým závazkům splňujícím podmínky uvedené v 

čl. 72a odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 575/2013.  
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podřízeného způsobilého závazku pouze  

a) osoba podléhající minimálnímu nebo vnitřnímu 

minimálnímu požadavku, o jejíž podřízený způsobilý 

závazek se jedná, nebo srovnatelná osoba se sídlem 

na území jiného členského státu, 

b) osoba, která je na základě povolení k činnosti 

uděleného Českou národní bankou nebo orgánem 

dohledu jiného členského státu oprávněna v České 

republice poskytovat alespoň hlavní investiční službu 

podle § 4 odst. 2 písm. a), b), d) nebo e) zákona 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo 

srovnatelného zahraničního právního předpisu 

upravujícího poskytování investičních služeb. 

(3) Prodej podřízeného způsobilého závazku 

neprofesionálnímu zákazníkovi je přípustný pouze, pokud  

a) prodávající způsobilého závazku provede 

vyhodnocení podle § 15h odst. 2 zákona 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a na 

základě něj usoudí, že podřízený způsobilý závazek je 

pro neprofesionálního zákazníka vhodný, 

b) prodávající způsobilého závazku poskytne 

neprofesionálnímu zákazníkovi prohlášení o 

vhodnosti podle § 15e odst. 3 nebo 4 zákona 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, 

c) celková investovaná částka do podřízených 

způsobilých závazků nepřesáhne 10 % investičního 

portfolia neprofesionálního zákazníka, jehož 

investiční portfolio nepřesahuje částku odpovídající 

500 000 EUR, a  

d) počáteční investice neprofesionálního zákazníka, 

jehož investiční portfolio nepřesahuje částku 

odpovídající 500 000 EUR, do jednoho nebo více 

(6) Pro účely odstavců 3 a 4 se investičním portfoliem 

neprofesionálního zákazníka rozumí jeho peněžní 

prostředky a investiční nástroje s výjimkou investičních 

nástrojů, které byly poskytnuty jako předmět zajištění. 
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podřízených způsobilých závazků odpovídá částce 

nejméně 10 000 EUR. 

(4) Neprofesionální zákazník poskytne pro účely odstavce 3 

prodávajícímu podřízeného způsobilého závazku pravdivé a 

přesné informace o výši a složení svého investičního 

portfolia, včetně informace o výši svých investic do 

podřízených způsobilých závazků. 

(5) Odstavce 3 a 4 se nepoužijí ve vztahu k podřízeným 

způsobilým závazkům splňujícím podmínky uvedené v čl. 

72a odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013.  

(6) Pro účely odstavců 3 a 4 se investičním portfoliem 

neprofesionálního zákazníka rozumí jeho peněžní prostředky 

a investiční nástroje s výjimkou investičních nástrojů, které 

byly poskytnuty jako předmět zajištění. 

Česká národní 

banka 

28. K § 128 odst. 1 

Navrhované ustanovení není jednoznačné, pokud jde o to, 

zda má nebo nemá způsobilý závazek plnit podmínky 

stanovené v čl. 72c CRR. Navíc je nesprávná syntax mezi 

návětím a písm. b). Navrhujeme proto následující úpravu: 

§ 128 odst. 1 ZOPRK: „Za způsobilý závazek pro účely 

dodržování minimálního požadavku se považuje 

odepisovatelný závazek, pokud 

a) odepisovatelný závazek, pokud splňuje podmínky čl. 72a, 

72b a 72c, s výjimkou čl. 72b odst. 2 písm. d), a čl. 72c 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,  

b) nástroj kapitálu tier 2 se zbytkovou splatností nejméně 1 

rok, který není považován za položku kapitálu tier 2 v 

souladu s čl. 64 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013.“ 

Akceptováno 
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Česká národní 

banka 
29. K § 128 odst. 5 

Ze systematických důvodů doporučujeme zvážit přesun 

odstavce 5 na jiné místo, navrhujeme např. vytvořit nový 

odstavec 4 v rámci § 127b. Na rozdíl od zbývajících 

odstavců § 128, které se zabývají vymezením způsobilých 

závazků, se odstavec 5 týká stanovení výše MREL (nakonec 

i odkazuje na § 127b odst. 2). 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
30. K § 128 odst. 6 

V ustanovení § 128 navrhujeme doplnit odstavec 6 (resp. 

odst. 5, viz připomínku k § 128 odst. 5), např. následovně: 

„(6) O případném snížení nástrojů způsobilých závazků 

podle čl. 78a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 575/2013 rozhoduje Česká národní banka na žádost 

instituce za podmínek a postupem uvedeným v čl. 78a 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.“  

Odůvodnění: 

Podle čl. 78a CRR by měla ČNB rozhodovat o povolení k 

vypovězení, umoření, splacení nebo zpětnému odkupu 

nástrojů způsobilých závazků instituce, a to za podmínek 

tam uvedených. Podle čl. 21 odst. 4 Metodických pokynů 

pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii 

platí, že pokud nařízení předpokládá výkon určité 

působnosti vnitrostátním orgánem a v právním řádu České 

republiky nemá věcně příslušný vnitrostátní orgán 

působnost v potřebném rozsahu stanovenou, je nutno 

navrhnout přímou novelu zákona nebo samostatný zákon. V 

ZOPRK v současné době uvedená pravomoc České národní 

banky není zakotvena, a proto se navrhuje uvedené 

ustanovení. Ze systematického hlediska navrhujeme jeho 

zařazení do § 128, který obsahuje podmínky, které musí 

Akceptováno 

Navržené ustanovení vč. úprav zní: 

Souhlas se snížením nástrojů způsobilých závazků 

podle čl. 78a nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013 uděluje Česká národní banka na 

žádost instituce za podmínek a postupem uvedeným v čl. 

78a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

575/2013. 
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nástroj způsobilého závazku splňovat. Podrobnosti 

o podmínkách, postupu a lhůtách bude obsahovat nařízení v 

přenesené pravomoci, které by měla vydat EK na základě 

zmocnění obsaženého v čl. 78a odst. 3 poté, co EBA 

vypracuje a Komisi předloží návrh příslušných regulačních 

technických norem. 

Česká národní 

banka 
31. K § 129 odst. 3, 129a odst. 3 

Doporučujeme upřesnit odkaz na § 158 odst. 1, aby nebylo 

potřeba posuzovat všechny podmínky pro uplatnění 

vládních stabilizačních nástrojů (což u stanovení MREL na 

základě pákového poměru nedává smysl), ale pouze 

podmínku 8 % sdílení nákladů (burden sharing) [tj. doplnit 

„§ 158 odst. 1 písm. d)“]. 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
32. K § 129c odst. 1 

V zájmu konzistentního používání formulací doporučujeme 

ustanovení přeformulovat následovně: 

§ 129c odst. 1 ZOPRK: „Minimální požadavek významné 

osoby na významnou osobu podléhající řešení krize nesmí 

být nižší než…“ 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
33. K § 130 

Doporučujeme upravit návětí obdobně tomu, jak je 

upraveno v § 128, tj. následovně (případně jinak vhodně 

sjednotit formulace s obdobným významem): 

§ 130 ZOPRK: „Za způsobilý závazek pro účely dodržování 

Způsobilým závazkem pro udržování kapitálu a 

odepisovatelných závazků alespoň ve výši vnitřního 

minimálního požadavku se považuje odepisovatelný závazek 

pro účely tohoto zákona povinné osoby,…“. 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
34. K § 131a odst. 1 písm. f) a § 131a odst. 2 písm. f) 

Doporučujeme nahradit slova „nejméně 50% hlasovacích 

Akceptováno 
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práv“ slovy „více než 50 % hlasovacích práv“.  

Odůvodnění 

Směrnice vyžaduje, aby osoba držela více než 50 % 

hlasovacích práv, tj. 50 % plus jedna akcie. Podle návrhu 

českého zákona naopak postačuje držet i jen 50 %. 

Česká národní 

banka 
35. K § 131 odst. 3 

Doporučujeme upravit obdobně jako v připomínce k § 129 

odst. 3 a 129a odst. 3, tedy do ustanovení doplnit „…a § 158 

odst. 1 písm. d).“ 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
36. K § 131a odst. 2 písm. d) 

Doporučujeme upravit následovně [obdobně k § 131 odst. 1 

písm. d)]: 

§ 131a odst. 2 písm. d) ZOPRK: „ovládající osoba splňuje 

požadavky ohledně obezřetného řízení vůči ovládané osobě 

osoby a se souhlasem České národní banky se zaváže, že 

ručí za závazky ovládané osoby, nebo jsou rizika ovládané 

osoby zanedbatelná,“ 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
37. K § 131b 

Doporučujeme ustanovení upravit tak, aby obdobně k § 

131a odst. 2 umožňovalo ČNB povolit plnění interního 

MREL požadavku prostřednictvím garance i v případech, 

kdy se v ČR nenachází osoba podléhající řešení krize. 

Podmínkou by v takových případech muselo být, že 

ovládající osoba plní interní MREL na subkonsolidované 

úrovni.  

Odůvodnění: 

Tato úprava neplyne z BRRD přímo. Nicméně domníváme 

se, že pokud BRRD umožnuje ve stanovených situacích, aby 

ČNB úplně upustila od uložení MREL požadavku, měla by 

být schopna ve stejných situacích umožnit i plnění části 

Neakceptováno, vysvětleno 

BRRD výslovně umožňuje povolit plnění interního 

MREL požadavku prostřednictvím garance 

pouze v případech, kdy se v ČR nachází osoba 

podléhající řešení krize (čl. 45f odst. 5).. 
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interního MREL pomocí závazku k plnění („garance“) 

(argumentace a maiori ad minus). 

Česká národní 

banka 

38. K § 132a a 133 

Níže doporučujeme alternativní znění těchto dvou 

ustanovení:  

„§ 132a 

Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize 

osoby podléhající řešení krize 

(1) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize 

osoby podléhající řešení krize, která je součástí evropské 

finanční skupiny, vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo 

dohody mezi ní, orgánem příslušným k řešení krize skupiny 

a orgány příslušnými k řešení krize ostatních členů skupiny 

podléhající řešení krize ohledně určení minimálního 

požadavku osobě podléhající řešení krize a vnitřního 

minimálního požadavku ostatním členům skupiny 

podléhající řešení krize. 

(2) Česká národní banka určí osobě podléhající řešení krize 

minimální požadavek a ostatním členům skupiny podléhající 

řešení krize se sídlem na území České republiky vnitřní 

minimální požadavek v souladu s dohodou podle odstavce 1. 

(3) Není-li dohody podle odstavce 1 dosaženo ve lhůtě 4 

měsíců, Česká národní banka určí osobě podléhající řešení 

krize minimální požadavek a ostatním členům skupiny 

podléhající řešení krize se sídlem na území České republiky 

vnitřní minimální požadavek samostatně, ledaže Česká 

národní banka nebo některý z orgánů příslušných k řešení 

krize uvedených v odstavci 1 před uplynutím této lhůty 

požádá Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti 

Akceptováno 
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bankovnictví7). Při samostatném určení minimálního 

požadavku a vnitřního minimálního požadavku přihlédne 

Česká národní banka ke stanovisku orgánů příslušných k 

řešení krize uvedených v odstavci 1. 

(4) Požádá-li Česká národní banka nebo některý z orgánů 

příslušných k řešení krize uvedených v odstavci 1 Evropský 

orgán pro bankovnictví o urovnání sporu, Česká národní 

banka přeruší řízení o určení minimálního požadavku nebo 

vnitřního minimálního požadavku do vydání rozhodnutí 

Evropského orgánu pro bankovnictví. Nevydá-li Evropský 

orgán pro bankovnictví rozhodnutí do 1 měsíce ode dne, kdy 

byl o urovnání sporu požádán, Česká národní banka určí 

osobě podléhající řešení krize minimální požadavek a 

ostatním členům skupiny podléhající řešení krize se sídlem 

na území České republiky vnitřní minimální požadavek 

samostatně. Přitom přihlédne ke stanovisku orgánů 

příslušných k řešení krize uvedených v odstavci 1. 

(5) Není-li dohody podle odstavce 1 dosaženo ve lhůtě 4 

měsíců, může Česká národní banka před uplynutím této 

lhůty požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání 

sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti 

bankovnictví7). Česká národní banka nepožádá o urovnání 

sporu ohledně vnitřního minimálního požadavku člena 

skupiny podléhající řešení krize, splňuje-li vnitřní minimální 

požadavek určený dotčeným orgánem příslušným k řešení 

krize podmínky uvedené v § 131 a neliší se od minimálního 

požadavku o více než 2 % celkového objemu rizikové 

expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.  

(6) Česká národní banka oznámí rozhodnutí o minimálním 

požadavku evropské ovládající osobě. 
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§ 133 

Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize 

osoby, která není osobou podléhající řešení krize 

(1) Česká národní banka jako orgán příslušný k řešení krize 

osoby, která není osobou podléhající řešení krize, vyvíjí úsilí 

k tomu, aby bylo dosaženo dohody mezi ní, orgánem 

příslušným k řešení krize skupiny, orgánem příslušným 

k řešení krize osoby podléhající řešení krize a orgány 

příslušnými k řešení krize ostatních členů skupiny 

podléhající řešení krize ohledně určení minimálního 

požadavku osobě podléhající řešení krize a vnitřního 

minimálního požadavku ostatním členům skupiny 

podléhající řešení krize. 

(2) Česká národní banka určí členům skupiny podléhající 

řešení krize se sídlem na území České republiky vnitřní 

minimální požadavek v souladu s dohodou podle odstavce 1. 

(3) Není-li dohody podle odstavce 1 dosaženo ve lhůtě 4 

měsíců, Česká národní banka určí členům skupiny 

podléhající řešení krize se sídlem na území České republiky 

vnitřní minimální požadavek samostatně, ledaže Česká 

národní banka nebo některý z orgánů příslušných k řešení 

krize uvedených v odstavci 1 před uplynutím této lhůty 

požádá Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu 

podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti 

bankovnictví7). Při samostatném určení vnitřního 

minimálního požadavku přihlédne Česká národní banka ke 

stanovisku orgánů příslušných k řešení krize uvedených 

v odstavci 1. 

(4) Požádá-li Česká národní banka nebo některý z orgánů 

příslušných k řešení krize uvedených v odstavci 1 Evropský 
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orgán pro bankovnictví o urovnání sporu, Česká národní 

banka přeruší řízení o určení vnitřního minimálního 

požadavku do vydání rozhodnutí Evropského orgánu pro 

bankovnictví. Nevydá-li Evropský orgán pro bankovnictví 

rozhodnutí do 1 měsíce ode dne, kdy byl o urovnání sporu 

požádán, Česká národní banka určí členům skupiny 

podléhající řešení krize se sídlem na území České republiky 

vnitřní minimální požadavek samostatně. Přitom přihlédne 

ke stanovisku orgánů příslušných k řešení krize uvedených 

v odstavci 1. 

(5) Není-li dohody podle odstavce 1 dosaženo ve lhůtě 4 

měsíců, může Česká národní banka před uplynutím této 

lhůty požádat Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání 

sporu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti 

bankovnictví7).“  

Odůvodnění: 

Domníváme se, že úprava společného rozhodování o výši 

jednotlivých MREL požadavků v návrhu novely nepostihuje 

všechny možné případy, které mohou nastat (tedy postavení 

ČNB jako skupinového orgánu, orgánu osoby podléhající 

řešení krize a orgánu osoby, která nepodléhá řešení krize). 

Jednotlivé eventuality nejsou v předkladatelově návrhu 

dostatečně odděleny. Proto navrhujeme znění, které plně 

odpovídá unijní úpravě, zejména čl. 18 BRRD 2. Současně 

jde o řešení, jež je z koncepčního hlediska stejné jako 

v případě dalších rámců pro přijímání společných 

rozhodnutí podle ZOPRK. 

Česká národní 

banka 

39. K § 137a 

V zájmu konzistentního používání terminologie a 

srozumitelnosti navrhujeme následující úpravu: 

Akceptováno 
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„§ 137a 

(1) Významná osoba podléhající řešení krize nemusí 

splňovat požadavek na podřízenost podle udržovat kapitál a 

způsobilé závazky alespoň ve výši požadavků uvedených v § 

129c po dobu 2 let ode dne, kdy byl vůči ní uplatněn odpis 

nebo konverze odepisovatelných závazků nebo odpis a 

konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů a 

vnitroskupinových způsobilých závazků. významnou osobu 

podléhající řešení krize 

a) byl použit odpis nebo konverze odepisovatelných závazků, 

nebo 

b) byl proveden odpis a konverze odepisovatelných 

kapitálových nástrojů. 

(2) Povinná osoba nemusí plnit požadavky podle § 128c a 

129c po dobu 3 let ode dne, kdy povinná osoba nebo 

skupina, jejíž je povinná osoba členem, byla určena 

globálně systémově významnou institucí nebo se stala nebo 

byla určena významnou osobou. 

(3) Česká národní banka stanoví povinné osobě, vůči které 

bylo uplatněno opatření k řešení krize nebo pravomoc k 

odpisu a konverzi podle § 60, vhodné přechodné období pro 

splnění minimálního požadavku nebo vnitřního minimálního 

požadavku a požadavku na podřízenost.  

(4) Česká národní banka sdělí povinné osobě očekávání 

plánovaný ohledně výše kapitálu a způsobilých závazků 

minimální požadavek nebo vnitřní minimální požadavek pro 

každé období 1 roku v rámci přechodného období podle 

odstavců 1 až 3 s cílem usnadnit postupné navyšování její 

schopnosti absorbovat ztráty a schopnosti rekapitalizace.  

(5) Při určení přechodného období podle odstavce 3 Česká 

národní banka zohlední 
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a) převahu vkladů a neexistenci dluhových nástrojů v 

modelu financování, 

b) přístup na kapitálové trhy se způsobilými závazky a 

c) rozsah, v jakém osoba podléhající řešení krize závisí na 

kmenovém kapitálu tier 1 při plnění minimálního 

požadavku. 

(6) Pravomoc České národní banky následně přezkoumat 

délku přechodného období nebo očekávání ohledně výše 

kapitálu a způsobilých závazků ani pravomoc vydat v této 

věci nové rozhodnutí není odstavci 1 až 5 dotčena. Česká 

národní banka může kdykoli následně přezkoumat 

přechodné období nebo jakýkoli plánovaný minimální 

požadavek nebo vnitřní minimální požadavek.“. 

Současně doporučujeme přesunout tuto přechodnou úpravu 

do části dvanácté, hlava II (Přechodná ustanovení). 

Česká národní 

banka 

40. K § 224 odst. 2 

Vzhledem k výše navržené změně v § 132a a 133 

navrhujeme upravit § 224 následovně: 

§ 224 odst. 2: „Rozklad nelze podat proti rozhodnutí, které 

bylo přijato v souladu s dohodou podle § 15 odst. 1, § 16 

odst. 1, § 25 odst. 1, § 26 odst. 3, § 51 odst. 4 věty poslední, 

§ 131 odst. 1, § 132 odst. 1 § 132a odst. 21, § 133 odst. 21, 

§ 188 odst. 2 a § 193. U těchto rozhodnutí je vyloučen 

přezkum a obnova řízení podle správního řádu.“ 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 
41. K § 231 odst. 3 

Doporučujeme nahradit slova „jiné fyzické osobě shledané 

odpovědnou za jednání podle věty první“ slovy „jiné fyzické 

osobě, která neplní povinnost podle věty první“.  

Odůvodnění 

Podle čl. 111 odst. 2 písm. b) směrnice může orgán 

Akceptováno 
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členského státu vydat příkaz, aby odpovědná fyzická nebo 

právnická osoba upustila od daného chování a vyvarovala se 

jeho opakování. Směrnice nepožaduje, aby osoba byla 

shledána odpovědnou za jednání, tedy aby bylo pravomocně 

rozhodnuto, že tato osoba je odpovědná za takové jednání. 

Jde o to zabránit trvajícímu porušování právních předpisů, 

nikoli několik let vést řízení a na konci konstatovat 

odpovědnost. Textace předkladatelem navrhovaná jde proti 

smyslu směrnice. 

Česká národní 

banka 
42. K § 237 odst. 1 písm. n) 

Doporučujeme vypustit přestupek podle § 237 odst. 1 písm. 

n) ZOPRK, tj. nezajištění souhlasu věřitele s odpisem nebo 

konverzí nebo nezajištění souhlasu věřitele se závazností 

odpisu nebo konverze odepisovatelného závazku. 

Následující ustanovení písm. o) až u) doporučujeme 

přečíslovat v návaznosti na výše uvedenou změnu. 

Odůvodnění: 

Nově doplněné ustanovení § 149a odst. 6 ZOPRK v souladu 

s čl. 55 odst. 2 BRRD 2 již obsahuje „postih“ povinné 

osoby, která nezajistí uvedený souhlas věřitele, a to tím, že 

se příslušný závazek nezapočítává do minimálního 

požadavku a vnitřního minimálního požadavku. Nadto může 

Česká národní banka, dojde-li k závěru, že závazky, které 

neobsahují smluvní uznání skutečnosti podle § 148 odst. 1 

ZOPRK, tvoří podstatnou překážku způsobilosti povinné 

osoby k řešení krize, zahájit řízení o odstranění překážek 

podle § 23 ZOPRK (viz § 149a odst. 5 ZOPRK). Máme tedy 

za to, že další postih ve formě pokuty není potřebný a sám o 

sobě nezajistí způsobilost povinné osoby k řešení krize. 

Akceptováno 

Česká národní 

banka 

43. K § 241 

V návaznosti na doplnění nového ustanovení upravujícího 

Akceptováno 

Navrženo znění s úpravami: 
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přestupky spočívající v porušení MREL (§ 237a) 

doporučujeme upravit § 241 následovně: 

§ 241 ZOPRK: „Příjem z pokut uložených povinným osobám 

podle § 237 a 237a je příjmem Fondu pro řešení krize; na 

tyto příjmy se pro účely jejich placení hledí jako na 

prostředky veřejného rozpočtu. Pokuty uložené povinným 

osobám podle § 233 vybírá a vymáhá celní úřad.“ 

Zároveň doporučujeme vyjasnit smysl poslední věty tohoto 

ustanovení, jelikož podle § 233 se pokuty neukládají 

povinným osobám, ale fyzickým osobám. Není zřejmé, zda 

má celní správa vymáhat pouze ty pokuty, které jsou 

uloženy fyzickým osobám, nebo jakékoliv pokuty uložené 

podle ZOPRK. Doporučujeme proto vyjasnit text tak, že 

celní správa má vymáhat všechny pokuty uložené podle 

ZOPRK. 

„Příjem z pokut uložených povinným osobám podle 

§ 233 až 237a je příjmem Fondu pro řešení krize; na 

tyto příjmy se pro účely jejich placení hledí jako na 

prostředky veřejného rozpočtu. Pokuty uložené 

povinným osobám podle tohoto zákona vybírá 

a vymáhá celní úřad.“ 

Česká národní 

banka 
44. K § 244 odst. 1 písm. h) 

Bude-li akceptována připomínka k § 37 odst. 1 písm. h) 

návrhu zákona (viz výše), je potřeba v návaznosti upravit i § 

244 odst. 1 písm. h). 

Akceptováno 

 

Česká národní 

banka 
45. K přechodným ustanovením 

Bod 5. přechodných ustanovení je uveden také v § 137a 

odst. 1. Doporučujeme jej z přechodných ustanovení 

vypustit. 

Akceptováno 

 

Česká národní 

banka 
46. K bodům 122 až 124 (str. 78) důvodové zprávy 

Doporučujeme nahradit text „iniciovat převod“ slovním 

spojením „rozhodnout o přechodu“. 

Odůvodnění: 

Česká národní banka při řešení krize rozhoduje o přechodu 

vlastnického práva (na základě správního rozhodnutí) a 

nepřevádí vlastnické právo (smluvně). Navrhujeme proto 
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uvést důvodovou zprávu do souladu se zněním zákona. 

Česká národní 

banka 
47. K § 368b InsZ 

V návaznosti na způsob vypořádání připomínky k § 5 odst. 

4 ZOPRK (seznam povinných osob) doporučujeme zvážit, 

zda není vhodná i navazující úprava v insolvenčním zákoně. 

V souladu s tím by úprava v § 368b InsZ mohla být 

např. následující: 

§ 368b InsZ: „Je-li podán insolvenční návrh vůči 

dlužníkovi, který je obchodníkem s cennými papíry s 

počátečním kapitálem 730 000 EUR nebo osobou podle § 

367 odst. 1 písm. g) a současně je uveden v seznamu, který 

Česká národní banka uveřejňuje podle § 5 odst. 4 zákona 

upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním 

trhu, insolvenční soud o této skutečnosti vyrozumí orgán 

příslušný k řešení krize a orgán, který je oprávněn 

vykonávat dozor nebo dohled nad činností osob uvedených v 

§ 367 odst. 1 nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel 

insolvenční návrh. Jestliže insolvenční návrh dojde 

insolvenčnímu soudu v době, kdy do skončení úředních 

hodin insolvenčního soudu zbývají méně než 2 hodiny, nebo 

ve dnech pracovního klidu, insolvenční soud o této 

skutečnosti vyrozumí orgán příslušný k řešení krize a orgán 

dozoru nebo dohledu nejpozději do 2 hodin po zahájení 

úředních hodin nejbližšího pracovního dne insolvenčního 

soudu.“ 

případně 

§ 368b InsZ: „Je-li podán insolvenční návrh vůči 

dlužníkovi, který je obchodníkem s cennými papíry s 

počátečním kapitálem 730 000 EUR, nebo finanční 

holdingovou osobou podle čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo 

Neakceptováno, vysvětleno 

 

S ohledem na způsob vypořádání zásadní připomínky 

ČNB č. 1 předkladatel neakceptuje návrh na úpravu 

předmětného ustanovení insolvenčního zákona.   
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smíšenou finanční holdingovou osobou podle čl. 4 odst. 1 

bodu 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

575/2013osobou podle § 367 odst. 1 písm. g), insolvenční 

soud o této skutečnosti vyrozumí orgán příslušný k řešení 

krize a orgán, který je oprávněn vykonávat dozor nebo 

dohled nad činností osob uvedených v § 367 odst. 1 

nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu došel insolvenční návrh. 

Jestliže insolvenční návrh dojde insolvenčnímu soudu v 

době, kdy do skončení úředních hodin insolvenčního soudu 

zbývají méně než 2 hodiny, nebo ve dnech pracovního klidu, 

insolvenční soud o této skutečnosti vyrozumí orgán 

příslušný k řešení krize a orgán dozoru nebo dohledu 

nejpozději do 2 hodin po zahájení úředních hodin 

nejbližšího pracovního dne insolvenčního soudu.“ 

Česká národní 

banka 
Připomínky nad rámec předloženého návrhu: 

Upozorňujeme, že presidentovi byla postoupena k podpisu 

novela zákona o obchodních korporacích (tisk 207), podle 

které je správní rada u akciové společnosti s monistickým 

vnitřním uspořádáním nově statutárním orgánem. Ve výčtu 

§ 2 odst. 1 písm. c) tedy není nutné ji nově uvádět. 

Akceptováno  

 

V Praze dne 10. června 2020 

 

Vypracoval: Mgr. Ing. Tomáš Müller       Podpis: …………………………… 
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