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Navrhovaný právní předpis 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony  

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení novely zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 1 odst. 1  
Pozn. pod čarou 1 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k 
činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním 
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními 
podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, 
2014/59/EU, (EU) 2015/2366, (EU) 2018/843 a (EU) 
2019/878. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/879 ze dne 20. května 2019, kterou se mění 
směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost 
úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat 
ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 
98/26/ES. 

32019L0878 čl. 2 odst. 1 druhý 
pododstavec 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz 
na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 
státy. 

  32019L0879 čl. 3 odst. 2 2.   Předpisy uvedené v odstavci 1 přijaté členskými státy 
musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 
takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob 
odkazu si stanoví členské státy. 

     

§ 3b odst. 1 písm. 
a) 

a) institucí instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 3 3) „institucí“ instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení 
(EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. b) b) úvěrovou institucí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 1 1) „úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMCLN41R)



Stránka 2 (celkem 125) 

1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, 

1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. c) c) investičním podnikem investiční podnik podle čl. 4 
odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 2 2) „investičními podniky“ investiční podniky ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 2 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. d) d) finanční institucí finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 
bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
22 

22)„finanční institucí“ finanční instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 26 nařízení (EU) č. 575/2013; 
 

§ 3b odst. 1 písm. e) e) podnikem pomocných služeb podnik pomocných 
služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
17 

17) „podnikem pomocných služeb“ podnik pomocných služeb 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. f) f) společností spravující aktiva společnost spravující 
aktiva podle čl. 4 odst. 1 bodu 19 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
18 

18) „společností spravující aktiva“ společnost spravující aktiva 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 19) nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. g) g) ovládající osobou mateřský podnik podle čl. 4 odst. 
1 bodu 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
14 

14) „mateřským podnikem“ mateřský podnik ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 15 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. h) h) ovládanou osobou dceřiný podnik podle čl. 4 odst. 1 
bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
15 

15) „dceřiným podnikem“ dceřiný podnik ve smyslu čl. 4 odst. 
1 bodu 16 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. k) k) finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 
1 bodu 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
19 

19) „finanční holdingovou společností“ finanční holdingová 
společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení (EU) č. 
575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. l) l) tuzemskou finanční holdingovou osobou osoba 
podle čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem nebo 
bydlištěm v České republice, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
26 

26) „mateřskou finanční holdingovou společností v členském 
státě“ mateřská finanční holdingová společnost v členském 
státě ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) č. 
575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. m) m) evropskou finanční holdingovou osobou osoba 
podle čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
27 

27) „mateřskou finanční holdingovou společností v EU“ 
mateřská finanční holdingová společnost v EU ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 31 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. n) n) smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle 
čl. 4 odst. 1 bodu 21 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
20 

20) „smíšenou finanční holdingovou společností“ smíšená 
finanční holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 
21 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. o) o) tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou 
osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 32 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem nebo 
bydlištěm v České republice, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
28 

28) „mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v 
členském státě“ mateřská smíšená finanční holdingová 
společnost v členském státě ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 32 
nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. p) p) evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou 
osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
29 

29) „mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v 
EU“ mateřská smíšená finanční holdingová společnost v EU 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. q) q) smíšenou holdingovou osobou osoba podle čl. 4 
odst. 1 bodu 22 nařízení Evropského parlamentu a 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
21 

21) „holdingovou společností se smíšenou činností“ 
holdingová společnost se smíšenou činností ve smyslu čl. 4 
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Rady (EU) č. 575/2013, odst. 1 bodu 22 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. t) t) pojišťovnou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 5 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 5 5)„pojišťovnou“ pojišťovna ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 5 
nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 1 písm. u) u) zajišťovnou osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 6 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 6 6) „zajišťovnou“ zajišťovna ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 6 
nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 2 písm. a)  a) účastí účast podle čl. 4 odst. 1 bodu 35 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
32 

32) „účastí“ účast ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 nařízení 
(EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 2 písm. b)  b) kvalifikovanou účastí kvalifikovaná účast podle čl. 4 
odst. 1 bodu 36 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, 
 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
33 

33) „kvalifikovanou účastí“ kvalifikovaná účast ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 36 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 2 písm. c)  c) ovládáním kontrola podle čl. 4 odst. 1 bodu 37 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, 
 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
34 

34) „kontrolou“ kontrola ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 37 
nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 2 písm. d)  d) úzkým propojením úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 
bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, 
 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
35 

35) „úzkým propojením“ úzké propojení ve smyslu čl. 4 odst. 
1 bodu 38 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 2 písm. e)  e) konsolidovanou situací konsolidovaná situace podle 
čl. 4 odst. 1 bodu 47 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013, 
 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
43 

43) „konsolidovanou situací“ konsolidovaná situace ve smyslu 
čl. 4 odst. 1 bodu 47 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 2 písm. f)  f) konsolidovaným základem konsolidovaný základ 
podle čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
44 

44) „konsolidovaným základem“ konsolidovaný základ ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 2 písm. g)  g) subkonsolidovaným základem subkonsolidovaný 
základ podle čl. 4 odst. 1 bodu 49 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
45 

45) „subkonsolidovaným základem“ subkonsolidovaný základ 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 49 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 2 písm. h)  h) orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném 
základě orgán podle čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
37 

37) „orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném 
základě“ orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení (EU) č. 
575/2013; 

§ 3b odst. 2 písm. i)  i) orgánem příslušným k řešení krize orgán příslušný 
k řešení krize podle § 2 odst. 1 písm. p)  zákona č. 
374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize 
na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 2 písm. 
a) 

60) „orgánem příslušným k řešení krize“ orgán příslušný k 
řešení krize ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 18 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (*); 

§ 3b odst. 2 písm. j)  j) skupinou skupina podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 32019L0878 Čl. 1 odst. 2 písm. 63) „skupinou“ skupina ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 138 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, 
 

a) nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 2 písm. k)  k) skupinou z jiného než členského státu skupina, jejíž 
ovládající osoba má sídlo nebo bydliště v jiném než 
členském státě, 

32019L0878 Čl. 1 odst. 2 písm. 
a) 

64) „skupinou ze třetí země“ skupina, jejíž mateřský podnik je 
usazen ve třetí zemi; 7.6.2019 L 150/259 Úřední věstník 
Evropské unie CS 

§ 3b odst. 2 písm. l)  l) skupinou podléhající řešení krize osoba podléhající 
řešení krize a jí ovládané osoby, které nejsou 
1. osobami podléhajícími řešení krize, 
2. osobami ovládanými jinou osobou podléhající 
řešení krize, ani 
3. osobami se sídlem v jiném než členském 
státě, které nejsou podle plánu řešení krize součástí 
skupiny podléhající řešení krize, a jimi ovládanými 
osobami, 
 

32019L0879  Čl. 1 odst. 1 písm. 
e) bod 83b  

„skupinou řešící krizi“:  
a) subjekt řešící krizi a jeho dceřiné podniky, které nejsou: i) 
samy subjekty řešícími krizi; ii) dceřinými podniky jiných 
subjektů řešících krizi, ani iii) subjekty usazenými ve třetí 
zemi, které nejsou podle plánu řešení krize zahrnuty do 
skupiny řešící krizi, a jejich dceřinými podniky; nebo 132) 
„skupinou řešící krizi“ skupina řešící krizi ve smyslu čl. 2 odst. 
1 bodu 83b směrnice 2014/59/EU; 

§ 3b odst. 2 písm. m) m) osobou podléhající řešení krize právnická osoba se 
sídlem v členském státě, vůči které skupinový plán 
řešení krize předpokládá uplatnění opatření k řešení 
krize, nebo instituce, která není součástí skupiny 
podléhající dohledu na konsolidovaném základě, vůči 
které plán řešení krize předpokládá uplatnění opatření 
k řešení krize, 

32019L0879 (čl. 1 odst. 1 písm. 
e) bod 83a)) 

„subjektem řešícím krizi“: a) právnická osoba usazená v Unii, 
který je v souladu s článkem 12 orgánem příslušným k řešení 
krize určena jako subjekt, pro nějž plán řešení krize stanoví 
opatření k řešení krize, nebo b) instituce, která není součástí 
skupiny podléhající dohledu na konsolidovaném základě 
podle článků 111 a 112 směrnice 2013/36/EU, pro niž plán 
řešení krize vypracovaný podle článku 10 této směrnice 
stanoví opatření k řešení krize; 

§ 3b odst. 2 písm. o)  o) finančním nástrojem finanční nástroj podle čl. 4 
odst. 1 bodu 50 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
46 

46) „finančním nástrojem“ finanční nástroj ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 50 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 3b odst. 2 písm. s) s) centrální bankou Evropského systému centrálních 
bank centrální banka Evropského systému centrálních 
bank podle čl. 4 odst. 1 bodu 45 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
41 

41) „centrálními bankami ESCB“ centrální banky ESCB ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 45 nařízení (EU) č. 575/2013; 
 

§ 4 odst. 5 písm. e) e) důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost 
členů statutárního orgánu, členů správní rady a 
členů dozorčí rady banky a splnění dalších 
požadavků na orgány banky a jejich členy podle § 
8; statutárním orgánem, správní radou a dozorčí 
radou se pro účely tohoto zákona rozumí také jiný 
orgán podle zahraničních právních předpisů, jemuž 
přísluší obdobná působnost, a to v závislosti na 
právní formě této osoby, 

 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 7 7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány instituce, 
jmenované podle vnitrostátních právních předpisů, které jsou 
oprávněny stanovovat strategii, cíle a celkové směřování 
instituce a které kontrolují a sledují rozhodování osob ve 
vedení; jejich členy jsou osoby, které skutečně řídí činnost 
instituce; 

§ 4 odst. 5 písm. f) f) technické a organizační předpoklady pro výkon 
navrhovaných činností banky, funkční účinný řídicí 

32019L0878 čl. 1 odst. 6  2. Příslušné orgány odmítnou vydat povolení k zahájení 
činnosti úvěrové instituce, pokud nejsou přesvědčeny, že jí 
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a kontrolní systém banky a organizační uspořádání 
banky včetně údajů o ovládajících osobách a 
finančních holdingových osobách a smíšených 
finančních holdingových osobách ve skupině, 

 

systémy, postupy a mechanismy uvedené v čl. 74 odst. 1 
umožňují řádné a účinné řízení rizik.“ 

§ 4 odst. 5 písm. g) g) obchodní plán vycházející z navrhované strategie 
činnosti banky, z něhož vyplývají druhy 
zamýšlených činností, a je podložený reálnými 
ekonomickými kalkulacemi 

 

32019L0878 čl. 1 odst. 6  Plán činností, organizační struktura a systém správy a řízení 
 
1. Členské státy vyžadují, aby byl k žádostem o povolení 
přiložen plán činností, z něhož budou vyplývat druhy 
zamýšlené činnosti a organizační struktura dané úvěrové 
instituce, včetně údajů o mateřských podnicích, finančních 
holdingových společnostech a smíšených finančních 
holdingových společnostech ve skupině. Členské státy rovněž 
vyžadují, aby byl k žádostem o povolení přiložen popis 
systémů, postupů a mechanismů uvedených v čl. 74 odst. 1. 

§ 5n odst. 2 (2) O svém záměru označit pobočku banky z 
členského státu, která působí na území České 
republiky, za významnou informuje Česká národní 
banka orgán dohledu domovského státu zahraniční 
banky. Pokud je taková pobočka členem skupiny 
evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. m)], 
členem skupiny evropské finanční holdingové osoby [§ 
26d odst. 1 písm. o)] nebo členem skupiny evropského 
ovládajícího obchodníka s cennými papíry podle 
zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, 
informuje Česká národní banka o svém záměru 
označit takovou pobočku za významnou orgán 
vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad 
takovou skupinou; orgánem vykonávajícím dohled na 
konsolidovaném základě se pro účely tohoto zákona 
rozumí orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě podle čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
Zároveň Česká národní banka tomuto orgánu sdělí 
důvody, které ji vedou k záměru označit pobočku 
banky z členského státu za významnou s ohledem na 
kritéria uvedená v odstavci 3. 

 
(2) O svém záměru označit pobočku banky z 
členského státu, která působí na území České 
republiky, za významnou, informuje Česká národní 
banka příslušný orgán dohledu domovského státu 
úvěrové instituce, která působí v České republice 

32013L0036 Čl. 40 Příslušné orgány hostitelských členských států mohou 
vyžadovat, aby jim všechny úvěrové instituce, které mají 
pobočky na jejich území, podávaly pravidelně zprávy o své 
činnosti na jejich území.  
Tyto zprávy lze vyžadovat pouze pro informační nebo 
statistické účely, za účelem uplatňování čl. 51 odst. 1, nebo 
za účelem dohledu v souladu s touto kapitolou. Na tyto 
informace se vztahují požadavky profesního tajemství 
alespoň rovnocenné těm, které jsou uvedeny v čl. 53 odst. 1.  
Příslušné orgány hostitelských členských států mohou 
zejména vyžadovat informace od úvěrových institucí 
uvedených v prvním pododstavci, aby mohly posoudit, zda je 
pobočka významná podle čl. 51 odst. 1. 
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prostřednictvím pobočky. Pokud je ta ovládána 
evropskou ovládající úvěrovou institucí, evropskou 
finanční holdingovou osobou, evropskou smíšenou 
finanční holdingovou osobou nebo evropským 
ovládajícím investičním podnikem, informuje Česká 
národní banka o svém záměru označit pobočku této 
úvěrové instituce za významnou orgán určený 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě. 
Zároveň Česká národní banka tomuto orgánu sdělí 
důvody, které ji vedou k záměru označit pobočku 
banky z členského státu za významnou s ohledem na 
kritéria  podle odstavce 3. 

  32013L0036 Čl. 51 odst. 1 1. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou 
požádat orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě v případech, kdy se použije čl. 112 odst. 1, nebo 
příslušné orgány domovského členského státu o to, aby 
pobočka instituce jiné než investičního podniku, na který se 
vztahuje článek 95 nařízení (EU) č. 575/2013, byla 
považována za významnou.  
V žádosti uvede důvody, proč by se pobočka měla považovat 
za významnou, zejména s ohledem na následující 
skutečnosti:  
a) zda tržní podíl pobočky v oblasti vkladů překračuje 2 % 
vkladů v hostitelském členském státě;  
b) pravděpodobný dopad pozastavení nebo ukončení činnosti 
instituce na systémovou likviditu a platební, clearingové a 
vypořádací systémy v hostitelském členském státě;  
c) velikost a význam pobočky co do počtu klientů v kontextu 
bankovního nebo finančního systému hostitelského členského 
státu.  
Příslušné orgány domovského i hostitelského členského státu 
a, pokud se použije čl. 112 odst. 1, orgán vykonávající dohled 
na konsolidovaném základě učiní vše, co je v jejich silách, 
aby bylo dosaženo společného rozhodnutí o označení 
pobočky za významnou.  
Není-li společného rozhodnutí dosaženo do dvou měsíců od 
doručení požadavku podle prvního pododstavce, rozhodnou 
příslušné orgány hostitelského členského státu samy ve lhůtě 
dalších dvou měsíců, zda je pobočka významná. Při 
rozhodování zohlední příslušné orgány hostitelského 
členského státu případné názory a výhrady orgánu 
vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě či 
příslušných orgánů domovského členského státu.  
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Rozhodnutí uvedená ve třetím a čtvrtém pododstavci se 
uvádějí v dokumentu, který obsahuje řádné odůvodnění a 
zasílají se dotčeným příslušným orgánům; tato rozhodnutí se 
považují za rozhodná a příslušné orgány dotčených 
členských států je použijí.  
Označení pobočky za významnou nemá vliv na práva a 
povinnosti příslušných orgánů podle této směrnice. 

  32013L0036 Čl. 158 odst. 1 1. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou v 
případech, kdy platí čl. 112 odst. 1, požádat orgán 
vykonávající dohled na konsolidovaném základě nebo 
příslušné orgány domovského členského státu, aby pobočka 
instituce jiné než investičního podniku, na který se vztahuje 
článek 95 nařízení (EU) č. 575/2013, byla považována za 
významnou. 

§ 8 odst. 3 písm. d) d) byly evidovány údaje o úvěrových obchodech s 
členem jejího statutárního orgánu, správní rady a 
dozorčí rady nebo osobou s ním spřízněnou, tak 
aby tyto údaje mohly být bez zbytečného odkladu 
na vyžádání poskytnuty České národní bance; 
spřízněnou osobou se pro účely tohoto zákona 
rozumí manžel, manželka, registrovaný partner, 
dítě nebo rodič člena statutárního orgánu, správní 
a dozorčí rady nebo právnická osoba, ve které má 
člen statutárního orgánu, správní rady a dozorčí 
rady nebo jeho manžel, manželka, registrovaný 
partner, dítě nebo rodič kvalifikovanou účast nebo 
v ní může uplatňovat významný vliv nebo v této 
osobě zastává výkonnou řídicí funkci nebo je 
členem jejího statutárního orgánu, správní rady 
nebo dozorčí rady. 

 

32019L0878  čl. 1 odst. 23  Členské státy zajistí, aby byly údaje o úvěrech poskytnutých 
členům vedoucího orgánu a jejich spřízněným stranám řádně 
zdokumentovány a na žádost poskytnuty příslušným 
orgánům. 
 
Pro účely tohoto článku se „spřízněnou stranou“ rozumí: 
 
a) manžel či manželka, registrovaný partner podle 
vnitrostátních právních předpisů, dítě nebo rodič člena 
vedoucího orgánu; 
 
b) komerční subjekt, ve kterém má člen vedoucího orgánu 
nebo jeho blízký rodinný příslušník podle písmene a) 
kvalifikovanou účast ve výši nejméně 10 % kapitálu či 
hlasovacích práv, nebo ve kterém tyto osoby mohou 
uplatňovat významný vliv nebo jsou členy vrcholného vedení 
nebo vedoucího orgánu.“ 

§ 8 odst. 6 písm. a) (6) Aniž je dotčena povinnost člena statutárního 
orgánu, člena správní rady nebo člena dozorčí rady 
banky věnovat výkonu funkce dostatečnou časovou 
kapacitu, pro účely ustanovení odstavce 4 písm. c) se 
nezohledňuje funkce člena v právnické osobě, která 
neslouží převážně výdělečným cílům, a dále se 
považuje za výkon jedné funkce výkon funkce 
výkonného a nevýkonného člena v rámci  
  
a) skupiny podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 nařízení 

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

32013L0036 Čl. 91 odst. 4 4. Pro účely odstavce 3 se jako jedno členství počítá:  

a) funkce výkonného nebo nevýkonného člena ve vedoucím 
orgánu v rámci stejné skupiny;  

b) funkce výkonného a nevýkonného člena v rámci:  

i) institucí, které spadají do stejného institucionálního systému 
ochrany, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 113 
odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo  

ii) podniků (včetně nefinančních subjektů), v nichž má 
instituce kvalifikovanou účast. 
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a) skupiny, 
 

§ 8 odst. 10 (10) Odstavce 3 až 9 se použijí obdobně na finanční 
holdingovou osobu nebo smíšenou finanční 
holdingovou osobu. 
 

32019L0878  čl. 1 odst. 25 
písm. a)  

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 
„1.   Instituce, finanční holdingové společnosti a smíšené 
finanční holdingové společnosti mají prvořadou odpovědnost 
za zajištění toho, aby členové vedoucího orgánu měli vždy 
dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, dovednosti a 
zkušenosti k výkonu svých povinností. Členové vedoucího 
orgánu musí splňovat zejména požadavky stanovené v 
odstavcích 2 až 8. 
 
Pokud členové vedoucího orgánu nesplňují požadavky 
stanovené v tomto odstavci, mají příslušné orgány pravomoc 
tyto členy z vedoucího orgánu odvolat. Příslušné orgány 
zejména ověří, zda jsou požadavky uvedené v tomto odstavci 
nadále plněny, pokud mají důvodné podezření, že dochází 
nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu nebo 
k pokusům o ně, nebo že hrozí vyšší riziko takového jednání 
v souvislosti s danou institucí.“; 

§ 8b odst. 1 písm. f) 
bod 1. 

f) systém odměňování, který vždy zahrnuje zásady a 
postupy odměňování, které 
1. přispívají k řádnému a účinnému řízení rizik a jsou s 
ním v souladu, 
2. jsou založeny na stejné odměně mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci a 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 19  Vnitřní správa a řízení, ozdravné plány a plány řešení krize 
 
„1.   Instituce musí mít spolehlivé systémy správy a řízení, 
které zahrnují jasnou organizační strukturu s dobře 
vymezenými, transparentními a konzistentními 
odpovědnostmi, účinnými postupy pro identifikaci, řízení, 
sledování a hlášení rizik, jimž instituce je nebo může být 
vystavena, přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
řádné správy a účetních postupů, a zásady a postupy 
odměňování, které odpovídají náležitému a účinnému řízení 
rizik a podporují je. 
 
Zásady a postupy odměňování uvedené v prvním 
pododstavci musí být genderově neutrální. 
 
2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v odstavci 1 
tohoto článku musí být komplexní a úměrné povaze, rozsahu 
a složitosti rizika spojeného s modelem podnikání a s činností 
instituce. Zohlední se technická kritéria stanovená v článcích 
76 až 95. 

  32019L0878 Čl. 1 odst. 26   „Členské státy zajistí, aby při vytváření a uplatňování zásad 
celkového odměňování zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie pracovníků, jejichž pracovní činnosti 
mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, dodržovaly 
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instituce následující požadavky způsobem, který odpovídá 
jejich velikosti, vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a 
složitosti jejich činností:“;  
aa) zásady odměňování jsou genderově neutrální;“  
„3. Pro účely odstavce 2 zahrnují kategorie pracovníků, jejichž 
pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil 
instituce, přinejmenším:  
a) všechny členy vedoucího orgánu a vrcholného vedení;  
b) pracovníky s manažerskou odpovědností za kontrolní 
funkce nebo významné obchodní jednotky instituce;  
c) pracovníky s nárokem na významnou odměnu v 
předchozím účetním roce, jsou-li splněny tyto podmínky:  
i) odměna pracovníka dosahuje nejméně částky 500 000 EUR 
a nejméně výše průměrné odměny členů vedoucího orgánu a 
vrcholného vedení instituce podle písmene a);  
ii) pracovník vykonává pracovní činnost ve významné 
obchodní jednotce a tato činnost je takového druhu, že má 
podstatný vliv na rizikový profil příslušné obchodní jednotky.“ 

 3. v případě člena statutárního orgánu, člena správní 
rady, člena dozorčí rady a dalšího pracovníka, jehož 
pracovní činnosti mají významný vliv na rizikový profil 
banky (dále jen „osoba s rizikovým vlivem“) zahrnují 
také zvláštní pravidla pro určení a podmínky výplaty 
pevné a pohyblivé složky odměny této osoby a pro 
přijímání rozhodnutí o odměňování této osoby. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 26  Viz výše 

§ 8b odst. 4 (4) Banka má povinnost zavést a udržovat řídicí a 
kontrolní systém na individuálním základě, pokud jí 
nebyla Českou národní bankou udělena výjimka podle 
čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. Povinnost zavést a udržovat řídicí a 
kontrolní systém na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě má 
 
a) evropská ovládající úvěrová instituce, 
b) tuzemská ovládající banka, 
c) finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční 

holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1,  
d) určená úvěrová instituce podle § 29 odst. 2 písm. c),  
e) osoba označená podle § 31 odst. 2. 
 

32019L0878  čl. 1 odst. 2 písm. 
b)  

3. Aby se zajistilo uplatňování požadavků nebo pravomocí v 
oblasti dohledu stanovených v této směrnici nebo v nařízení 
(EU) č. 575/2013 na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě v souladu s touto směrnicí a 
uvedeným nařízením, zahrnují pojmy „instituce“, „mateřská 
instituce v členském státě“, „mateřská instituce v EU“ a 
„mateřský podnik“ rovněž: 
a) finanční holdingové společnosti a smíšené finanční 
holdingové společnosti schválené v souladu s článkem 21a 
této směrnice; 
b) určené instituce ovládané mateřskou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou finanční holdingovou 
společností v členském státě nebo mateřskou smíšenou 
finanční holdingovou společností v členském státě, pokud 
příslušná mateřská společnost nepodléhá schválení v 
souladu s čl. 21a odst. 4 této směrnice, a 
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c) finanční holdingové společnosti, smíšené finanční 
holdingové společnosti nebo instituce určené podle čl. 21a 
odst. 6 písm. d) této směrnice.“ 

  32019L0878 čl. 1 odst. 36 písm. 
a)  

„2. Příslušné orgány vyžadují, aby mateřské a dceřiné 
podniky, na něž se vztahuje tato směrnice, plnily povinnosti 
stanovené v oddíle II této kapitoly na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě, aby zajistily, že systémy, 
postupy a mechanismy požadované v oddíle II této kapitoly 
jsou konzistentní a řádně integrované a že je možné získat 
veškeré údaje a informace, které mají význam pro účely 
dohledu. Zejména zajistí, aby mateřské a dceřiné podniky, na 
něž se vztahuje tato směrnice, zavedly tyto systémy, postupy 
a mechanismy ve svých dceřiných podnicích, na něž se tato 
směrnice nevztahuje, včetně podniků usazených v offshore 
finančních centrech. Takové systémy, postupy a mechanismy 
musí být rovněž konzistentní a řádně integrované a uvedené 
dceřiné podniky mohou rovněž poskytovat veškeré údaje a 
informace, které mají význam pro účely dohledu. Dceřiné 
podniky, na něž samotné se tato směrnice nevztahuje, musí 
splňovat požadavky specifické pro dané odvětví na 
individuálním základě. 

§ 8b odst. 5 (5) Evropská ovládající úvěrová instituce, evropská 
finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená 
finanční holdingová osoba, která má podle odstavce 4 
povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém 
na konsolidovaném základě, zajistí, aby jí ovládaná 
osoba, jiná než instituce, zavedla na individuálním 
základě zásady a postupy řízení, organizační 
uspořádání a další postupy a mechanismy podle 
odstavce 1. Z této povinnosti jí může Česká národní 
banka na základě její žádosti udělit v nezbytném 
rozsahu výjimku, pokud tato ovládající osoba prokáže, 
že zavedení takových zásad, postupů, uspořádání a 
mechanismů není v souladu s právním řádem země 
sídla ovládané osoby v jiném než členském státě. 
 

32019L0878 32019L0878 (čl. 1 
odst. 36 písm. a)) 
(čl. 109 odst. 2 a 3) 
 

a) odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto: „2.Příslušné orgány 
vyžadují, aby mateřské a dceřiné podniky, na něž se vztahuje 
tato směrnice, plnily povinnosti stanovené v oddíle II této 
kapitoly na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném 
základě, aby zajistily, že systémy, postupy a mechanismy 
požadované v oddíle II této kapitoly jsou konzistentní a řádně 
integrované a že je možné získat veškeré údaje a informace, 
které mají význam pro účely dohledu. Zejména zajistí, aby 
mateřské a dceřiné podniky, na něž se vztahuje tato 
směrnice, zavedly tyto systémy, postupy a mechanismy ve 
svých dceřiných podnicích, na něž se tato směrnice 
nevztahuje, včetně podniků usazených v offshore finančních 
centrech. Takové systémy, postupy a mechanismy musí být 
rovněž konzistentní a řádně integrované a uvedené dceřiné 
podniky mohou rovněž poskytovat veškeré údaje a informace, 
které mají význam pro účely dohledu. Dceřiné podniky, na 
něž samotné se tato směrnice nevztahuje, musí splňovat 
požadavky specifické pro dané odvětví na individuálním 
základě.  
3. Povinnosti vyplývající z oddílu II této kapitoly týkající se 
dceřiných podniků, na něž samotné se tato směrnice 
nevztahuje, se nepoužijí, pokud mateřská instituce v EU 
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může příslušným orgánům prokázat, že použití oddílu II je z 
hlediska právních předpisů třetí země, kde je dceřiný podnik 
usazen, protiprávní.“; 

§ 8b odst. 6 (6) Požadavky podle odstavce 1 písm. f) bodu 3 a § 8c 
odst. 1 písm. c) se nevztahují na konsolidovaném 
nebo subkonsolidovaném základě na osobu ovládanou 
osobou podle odstavce 4, má-li sídlo v 
 
a) členském státě a podléhá-li zvláštním požadavkům 
na odměňování podle práva Evropské unie, nebo  
b) jiném než členském státě a podléhala by zvláštním 
požadavkům na odměňování podle práva Evropské 
unie, jestliže by měla sídlo v členském státě. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 36 
písm. b)  

„4. Požadavky na odměňování stanovené v článcích 92, 94 a 
95 se nevztahují na konsolidovaném základě na žádné z 
těchto podniků: 
 
a) dceřiné podniky usazené v Unii, pokud podléhají zvláštním 
požadavkům na odměňování v souladu s jinými právními akty 
Unie; 
 
b) dceřiné podniky usazené ve třetí zemi, pokud by podléhaly 
zvláštním požadavkům na odměňování v souladu s jinými 
právními akty Unie, jestliže by byly usazeny v Unii. 

§ 8b odst. 7 (7) Odstavec 6 se nepoužije na pracovníka ovládané 
osoby, pokud je tato ovládaná osoba společností 
spravující aktiva nebo osobou poskytující investiční 
služby podle § 4 odst. 2 písm. b), c), d), h) a i) zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu nebo osobou 
poskytující obdobné investiční služby podle práva 
jiného členského státu a činnosti vykonávané daným 
pracovníkem mají vliv na rizikový profil nebo činnosti 
institucí v dané skupině. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 36 
písm b)  

5. Odchylně od odstavce 4 tohoto článku a s cílem zabránit 
obcházení pravidel uvedených v článcích 92, 94 a 95 členské 
státy zajistí, aby se požadavky stanovené v článcích 92, 94 a 
95 vztahovaly na pracovníky dceřiných podniků, na něž se 
tato směrnice na individuálním základě nevztahuje, pokud: 
 
a) dceřiný podnik je společností spravující aktiva nebo 
podnikem poskytujícím investiční služby a vykonávajícím 
investiční činnosti uvedené v příloze I oddílu A bodech 2, 3, 4, 
6 a 7 směrnice 2014/65/EU a 
 
b) daní pracovníci byli pověřeni prováděním pracovních 
činností, které mají bezprostřední podstatný vliv na rizikový 
profil nebo činnost institucí ve skupině. 

§ 8b odst. 8 (6) (8) Banka, která má Osoba, která má podle 
odstavce 4 povinnost zavést a udržovat řídicí a 
kontrolní systém na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě, zajistí také, aby zásady a 
postupy řízení, organizační uspořádání a další postupy 
a mechanismy podle odstavce 1 používané členy 
konsolidačního celku ovládanými osobami byly 
vzájemně souladné a propojené a vyplývaly z nich 
veškeré informace potřebné pro účely rozhodovacích 
procesů v rámci konsolidačního celku a pro účely 
výkonu dohledu. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 36 
písm a)  

„2. Příslušné orgány vyžadují, aby mateřské a dceřiné 
podniky, na něž se vztahuje tato směrnice, plnily povinnosti 
stanovené v oddíle II této kapitoly na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě, aby zajistily, že systémy, 
postupy a mechanismy požadované v oddíle II této kapitoly 
jsou konzistentní a řádně integrované a že je možné získat 
veškeré údaje a informace, které mají význam pro účely 
dohledu. Zejména zajistí, aby mateřské a dceřiné podniky, na 
něž se vztahuje tato směrnice, zavedly tyto systémy, postupy 
a mechanismy ve svých dceřiných podnicích, na něž se tato 
směrnice nevztahuje, včetně podniků usazených v offshore 
finančních centrech. Takové systémy, postupy a mechanismy 
musí být rovněž konzistentní a řádně integrované a uvedené 
dceřiné podniky mohou rovněž poskytovat veškeré údaje a 
informace, které mají význam pro účely dohledu. Dceřiné 
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podniky, na něž samotné se tato směrnice nevztahuje, musí 
splňovat požadavky specifické pro dané odvětví na 
individuálním základě. 

§ 8b odst. 9 (7) (9) Česká národní banka stanoví vyhláškou 
podrobnější požadavky na řídicí a kontrolní systém 
bank na individuálním i konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě v mezích podle 
odstavce 1, včetně působností, pravomocí, složení a 
fungování orgánů a výborů banky, jakož i požadavků 
na jejich členy, pokud toto není upraveno přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 
obezřetnostní požadavky, nařízením nebo 
rozhodnutím Evropské komise. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 36 
písm a)  

„2. Příslušné orgány vyžadují, aby mateřské a dceřiné 
podniky, na něž se vztahuje tato směrnice, plnily povinnosti 
stanovené v oddíle II této kapitoly na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě, aby zajistily, že systémy, 
postupy a mechanismy požadované v oddíle II této kapitoly 
jsou konzistentní a řádně integrované a že je možné získat 
veškeré údaje a informace, které mají význam pro účely 
dohledu. Zejména zajistí, aby mateřské a dceřiné podniky, na 
něž se vztahuje tato směrnice, zavedly tyto systémy, postupy 
a mechanismy ve svých dceřiných podnicích, na něž se tato 
směrnice nevztahuje, včetně podniků usazených v offshore 
finančních centrech. Takové systémy, postupy a mechanismy 
musí být rovněž konzistentní a řádně integrované a uvedené 
dceřiné podniky mohou rovněž poskytovat veškeré údaje a 
informace, které mají význam pro účely dohledu. Dceřiné 
podniky, na něž samotné se tato směrnice nevztahuje, musí 
splňovat požadavky specifické pro dané odvětví na 
individuálním základě. 

§ 8d odst. 1 písm. a) Česká národní banka 
 
a) používá informace týkající se zásad odměňování 

uveřejněné v souladu s čl. 450 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
jakož i informace poskytnuté bankou o rozdílech v 
odměňování mužů a žen, ke srovnání trendů a 
postupů odměňování,  

 

32019L0878  čl. 1 odst. 20  „1. Příslušné orgány shromažďují informace zpřístupněné v 
souladu s kritérii pro zpřístupňování informací podle čl. 450 
odst. 1 písm. g), h), i) a k) nařízení (EU) č. 575/2013, jakož i 
informace poskytnuté institucemi o rozdílech v odměňování 
žen a mužů, a používají tyto informace ke srovnávání trendů 
a postupů odměňování. Příslušné orgány poskytují tyto 
informace orgánu EBA.“ 

§ 9a odst. 1 (1) Výše pohyblivé složky odměny nesmí u osoby 
s rizikovým vlivem přesáhnout výši pevné složky 
odměny, ledaže valná hromada banky rozhodne podle 
odstavce 2. 
 

32013L0036 Čl. 94 odst. 1, 
písm. g), bod i) 
 

g)instituce stanoví vhodný poměr mezi pevnou a pohyblivou 
složkou celkové odměny, přičemž platí tyto zásady: 
 
i)proměnlivá složka nepřesahuje 100 % pevné složky celkové 
odměny každého jednotlivce. Členské státy mohou stanovit 
maximální procentní podíl na nižší úrovni. 

§ 11b odst. 1 (1) Banka uveřejňuje základní údaje o sobě, o složení 
akcionářů, struktuře konsolidačního celku, jehož 
skupiny, jejíž je součástí, a o své činnosti a finanční 
situaci. 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 2  
 

63) „skupinou“ skupina ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 138 
nařízení (EU) č. 575/2013; 
 

§ 11b odst. 2 (2) Banka, které jsou stanoveny povinnosti na 
konsolidovaném základě Osoba, která má povinnost 

32013L0036 Čl. 106 odst. 2 2. Členské státy zmocní příslušné orgány, aby vyžadovaly od 
mateřských podniků každoroční zveřejňování úplných 
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dodržovat požadavky na správu a řízení společnosti, 
statutární orgán, správní radu a dozorčí radu jako 
celek a jednotlivé členy statutárního orgánu, správní 
rady a dozorčí rady a systém odměňování na 
konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě 
podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní 
požadavky, uveřejňuje každoročně informace na 
konsolidovaném základě o 
a) majetkoprávních vztazích mezi členy 

konsolidačního celku v rámci skupiny, včetně 
informací o úzkém propojení, 

b) řídicím a kontrolním systému nastavení vnitřních 
zásad řízení, uspořádání a dalších postupů a 
mechanismů podle § 8b odst. 1 písm. a) až e)f), 

c) řídicím a kontrolním systému konsolidačního celku 
podle § 8b odst. 4. 
c) dodržování požadavků, o nichž informuje podle 

písmen a) a b), ovládanými osobami ve skupině, 
na něž se tento zákon nepoužije. 

 

informací nebo odpovídajících odkazů na ně, popisu jejich 
právní struktury, řízení a správy a organizační struktury dané 
skupiny institucí v souladu s čl. 14 odst. 3, čl. 74 odst. 1 a čl. 
109 odst. 2. 

§ 11b odst. 6 (6) Banka uveřejňuje každoročně údaje o tom, jak 
dodržuje požadavky na řídicí a kontrolní systém, 
způsobem umožňujícím dálkový přístup správu a 
řízení společnosti, statutární orgán, správní radu a 
dozorčí radu jako celek a jednotlivé členy statutárního 
orgánu, správní rady a dozorčí rady, systém 
odměňování, výbor pro jmenování a výbor pro 
odměňování, uveřejňování informací podle 
jednotlivých zemí podle § 11c a uveřejňování informací 
o návratnosti aktiv podle odstavce 5. 
 

32013L0036 Čl. 96 Instituce provozující internetové stránky na nich poskytují 
vysvětlení, jakým způsobem splňují požadavky uvedené v 
článcích 88 až 95. 

§ 12c odst. 1 (1) Banka přijme a uplatňuje spolehlivé, účinné a úplné 
strategie a postupy pro stanovení, průběžné 
posuzování a udržování vnitřně stanoveného kapitálu 
v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně 
pokrýval rizika, kterým je nebo by mohla být 
vystavena, i potenciální ztráty vyplývající ze 
zátěžových scénářů, včetně těch zjištěných 
zátěžovými testy podle § 25d odst. 2.  
 

32019L0878  
 

čl. 1 odst. 33  Pokyn k držení dodatečného kapitálu 
 
1. Podle strategií a postupů uvedených v článku 73 instituce 
určí vnitřně stanovený kapitál v přiměřené kapitálové výši, 
která stačí k pokrytí veškerých rizik, jimž je instituce 
vystavena, a k zajištění toho, aby kapitál instituce byl schopen 
absorbovat potenciální ztráty vyplývající ze zátěžových 
scénářů, včetně těch, které byly zjištěny při zátěžových 
testech v rámci dohledu uvedených v článku 100. 

§ 12c odst. 3 (3) Povinnosti  podle odstavců 1 a 2 má na 
individuálním základě pouze banka, která 

32013L0036  
 

čl. 108 odst. 1 a 2 1. Příslušné orgány vyžadují, aby každá instituce, která není 
ani dceřiným podnikem v členském státě, v němž je povolena 
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a) není ovládána tuzemskou ovládající bankou, 
tuzemskou finanční holdingovou osobou ani 
tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou, 
b) neovládá instituci, finanční instituci nebo podnik 
pomocných služeb, nebo  
c) není zahrnuta do konsolidace podle čl. 19 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.  
 

a kde je nad ní vykonáván dohled, ani mateřským podnikem, 
a každá instituce, která není zahrnuta do konsolidace podle 
článku 19 nařízení (EU) č. 575/2013, plnila povinnosti 
stanovené v článku 73 této směrnice na individuálním 
základě.  

Příslušné orgány mohou upustit od požadavků stanovených v 
článku 73 této směrnice, pokud jde o úvěrovou instituci podle 
článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013.  

V případě, že příslušné orgány upustí od použití kapitálových 
požadavků na konsolidovaném základě stanovených v článku 
15 nařízení (EU) č. 575/2013, použijí se na individuálním 
základě požadavky článku 73 této směrnice.  

2. Příslušné orgány vyžadují, aby mateřské instituce v 
členském státě v rozsahu a způsobem, jež stanovuje část 
první hlava II kapitola 2 oddíly 2 a 3 nařízení (EU) č. 
575/2013, splňovaly povinnosti stanovené v článku 73 této 
směrnice na konsolidovaném základě. 

§ 12c odst. 4 a 5 (4) Povinnosti  podle odstavců 1 a 2 na 
konsolidovaném základě v rozsahu a způsobem podle 
části první hlavy druhé kapitoly 2 oddílů 2 a 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 má 
tuzemská ovládající banka, evropská ovládající 
úvěrová instituce a finanční holdingová osoba nebo 
smíšená finanční holdingová osoba schválená podle § 
27 odst. 1, určená úvěrová instituce podle § 29 odst. 2 
písm. c) nebo označená osoba podle § 31 odst. 2. 
 
(5) Povinnosti  podle odstavců 1 a 2 na 
subkonsolidovaném základě má banka, která je 
ovládající osobou, finanční holdingová osoba nebo 
smíšená finanční holdingová osoba, pokud ovládá 
osobu z jiného než členského státu, která je institucí 
nebo společností spravující aktiva ve smyslu čl. 2 bodu 
5 směrnice 2002/87/ES, nebo v ní drží účast.   

32019L0878  
 

Čl. 1 odst. 2 písm. 
b) 

 b) doplňuje se nový odstavec, který zní:  

„3. Aby se zajistilo uplatňování požadavků nebo pravomocí v 
oblasti dohledu stanovených v této směrnici nebo v nařízení 
(EU) č. 575/2013 na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě v souladu s touto směrnicí a 
uvedeným nařízením, zahrnují pojmy „instituce“, „mateřská 
instituce v členském státě“, „mateřská instituce v EU“ a 
„mateřský podnik“ rovněž:  

a) finanční holdingové společnosti a smíšené finanční 
holdingové společnosti schválené v souladu s článkem 21a 
této směrnice;  

b) určené instituce ovládané mateřskou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou finanční holdingovou 
společností v členském státě nebo mateřskou smíšenou 
finanční holdingovou společností v členském státě, pokud 
příslušná mateřská společnost nepodléhá schválení v 
souladu s čl. 21a odst. 4 této směrnice, a c) finanční 
holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti nebo instituce určené podle čl. 21a odst. 6 písm. 
d) této směrnice.“ 

  32013L0036 Čl. 108 odst. 4 (4) Příslušné orgány vyžadují, aby dceřiné instituce uplatňovaly 

požadavky stanovené v článku 73 na subkonsolidovaném 
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základě, jestliže tyto instituce nebo mateřský podnik v případě, 
že jím je finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 

holdingová společnost, mají ve třetí zemi dceřiný podnik ve 
formě instituce nebo finanční instituce nebo společnosti 

spravující aktiva ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2002/87/ES 

nebo ve společnosti s takovou formou drží účast. 

§ 12m odst. 1 (1) Banka, tuzemská ovládající banka, evropská 
ovládající úvěrová instituce, finanční holdingová osoba 
nebo smíšená finanční holdingová osoba schválená 
podle § 27 odst. 1, určená úvěrová instituce podle § 29 
odst. 2 písm. c), nebo označená finanční holdingová 
osoba, smíšená finanční holdingová osoba nebo 
instituce podle § 31 odst. 2 průběžně udržuje kmenový 
kapitál tier 1 ve výši odpovídající kombinované 
kapitálové rezervě.  
 

32019L0878  
 

Čl. 1 odst. 45 Instituce nesmějí kmenový kapitál tier 1 udržovaný za účelem 
plnění požadavku kombinovaných kapitálových rezerv 
uvedeného v prvním pododstavci bodě 6 tohoto článku 
používat ke splnění žádného z požadavků stanovených v čl. 
92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013, 
dodatečných kapitálových požadavků uložených podle článku 
104a této směrnice k řešení jiných rizik než rizika nadměrné 
páky a pokynu sděleného v souladu s čl. 104b odst. 3 této 
směrnice k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky. 
Instituce nesmějí kmenový kapitál tier 1 udržovaný za účelem 
plnění jednoho z prvků svého požadavku kombinovaných 
kapitálových rezerv používat ke splnění ostatních příslušných 
prvků svého požadavku kombinovaných kapitálových rezerv. 
Instituce nesmějí kmenový kapitál tier 1 udržovaný za účelem 
plnění požadavku kombinovaných kapitálových rezerv 
uvedeného v prvním pododstavci bodě 6 tohoto článku 
používat ke splnění rizikově založených složek požadavků 
stanovených v článcích 92a a 92b nařízení (EU) č. 575/2013 
a v článcích 45c a 45d směrnice 2014/59/EU. 

§ 12m odst. 2 (2) Osoba podle odstavce 1 udržuje kombinovanou 
kapitálovou rezervu nad rámec požadavků na kapitál 
podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c), 92a a 92b nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
požadavků na kapitál uložených jí v návaznosti 
na výsledky přezkumu a vyhodnocování, 
prostřednictvím opatření k nápravě a pokynu k držení 
dodatečného kapitálu k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky a nad rámec rizikově založené složky 
minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky 
podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení 
krize na finančním trhu.  
 

32019L0878  
 

Čl. 1 odst. 45 Instituce nesmějí kmenový kapitál tier 1 udržovaný za účelem 
plnění požadavku kombinovaných kapitálových rezerv 
uvedeného v prvním pododstavci bodě 6 tohoto článku 
používat ke splnění žádného z požadavků stanovených v čl. 
92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013, 
dodatečných kapitálových požadavků uložených podle článku 
104a této směrnice k řešení jiných rizik než rizika nadměrné 
páky a pokynu sděleného v souladu s čl. 104b odst. 3 této 
směrnice k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky. 
Instituce nesmějí kmenový kapitál tier 1 udržovaný za účelem 
plnění jednoho z prvků svého požadavku kombinovaných 
kapitálových rezerv používat ke splnění ostatních příslušných 
prvků svého požadavku kombinovaných kapitálových rezerv. 
Instituce nesmějí kmenový kapitál tier 1 udržovaný za účelem 
plnění požadavku kombinovaných kapitálových rezerv 
uvedeného v prvním pododstavci bodě 6 tohoto článku 
používat ke splnění rizikově založených složek požadavků 
stanovených v článcích 92a a 92b nařízení (EU) č. 575/2013 
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a v článcích 45c a 45d směrnice 2014/59/EU. 

§ 12m odst. 4 (4) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, osoba 
podle odstavce 1 nesmí rozdělit kmenový kapitál tier 1 
v rozsahu, který by vedl k porušení povinnosti udržovat 
kombinovanou kapitálovou rezervu v požadované výši. 
Pokud banka osoba podle odstavce 1 neudržuje 
kombinovanou kapitálovou rezervu v požadované výši, 
nesmí rozdělit poměrnou část zisku po zdanění 
dodržuje pravidla omezující rozdělení kmenového 
kapitálu tier 1, a do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 
dojde k poklesu kombinované kapitálové rezervy pod 
požadovanou výši, předloží České národní bance 
žádost o schválení plánu na obnovení kapitálu. Česká 
národní banka může tuto lhůtu prodloužit až na 10 
pracovních dnů v závislosti na posouzení individuální 
situace banky s přihlédnutím k rozsahu a složitosti 
jejích činností. 
 

32019L0878  
 

čl. 1 odst. 51 
1.   Instituce, která splňuje požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv, nerozděluje výnosy související 
s kmenovým kapitálem tier 1 v rozsahu, v jakém by došlo ke 
snížení kmenového kapitálu tier 1 na takovou úroveň, kdy by 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv již splněn 
nebyl. 

2.   Instituce, která nesplňuje požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv, vypočte nejvyšší rozdělitelnou částku 
(dále jen „MDA“) v souladu s odstavcem 4 a oznámí ji 
příslušnému orgánu. 

Použije-li se první pododstavec, instituce nepřijme žádné 
z níže uvedených opatření dříve, než vypočte MDA: 

a) rozdělení výnosů souvisejících s kmenovým kapitálem 
tier 1; 

b) převzetí závazku k výplatě pohyblivé složky odměny 
nebo zvláštních penzijních výhod nebo k výplatě 
pohyblivé složky odměny, pokud tento závazek k výplatě 
vznikl v době, kdy instituce nesplňovala požadavky 
kombinovaných kapitálových rezerv; nebo 

c) provedení plateb na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1.  

§ 12m odst. 6 
písm. b) 

b) omezení při nesplnění požadavku kombinované 
kapitálové rezervy a pravidla pro výpočet nejvyšší 
částky k možnému rozdělení podle odstavce 4, 
 

32019L0878 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čl. 1 odst. 51  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Instituce, která splňuje požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv, nerozděluje výnosy související 
s kmenovým kapitálem tier 1 v rozsahu, v jakém by došlo ke 
snížení kmenového kapitálu tier 1 na takovou úroveň, kdy by 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv již splněn 
nebyl. 

2.   Instituce, která nesplňuje požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv, vypočte nejvyšší rozdělitelnou částku 
(dále jen „MDA“) v souladu s odstavcem 4 a oznámí ji 
příslušnému orgánu. 

Použije-li se první pododstavec, instituce nepřijme žádné 
z níže uvedených opatření dříve, než vypočte MDA: 

a) rozdělení výnosů souvisejících s kmenovým kapitálem 
tier 1; 

b) převzetí závazku k výplatě pohyblivé složky odměny 
nebo zvláštních penzijních výhod nebo k výplatě 
pohyblivé složky odměny, pokud tento závazek k výplatě 
vznikl v době, kdy instituce nesplňovala požadavky 
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kombinovaných kapitálových rezerv; nebo 
c) provedení plateb na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1. 

3.   Jestliže instituce nesplňuje nebo nepřekračuje požadavek 
kombinovaných kapitálových rezerv, nevyplatí prostřednictvím 
žádného z opatření uvedených v odst. 2 druhém pododstavci 
písm. a), b) a c) částku vyšší než MDA, která se vypočte 
v souladu s odstavcem 4. 

4.   Instituce vypočtou MDA vynásobením součtu 
vypočteného v souladu s odstavcem 5 činitelem určeným 
v souladu s odstavcem 6. MDA se sníží o jakoukoli částku 
vyplývající z opatření uvedených v odst. 2 druhém 
pododstavci písm. a), b) nebo c). 

5.   Součet, jenž se má vynásobit podle odstavce 4, se skládá 
z: 

a) jakýchkoliv mezitímních zisků, které nejsou zahrnuty 
v kmenovém kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení 
(EU) č. 575/2013, po odečtení jakéhokoli rozdělení zisků 
nebo jakýchkoli plateb vyplývajících z opatření 
uvedených v odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) 
nebo c) tohoto článku, 

plus 

b) jakýchkoliv zisků ke konci roku, které nejsou zahrnuty 
v kmenovém kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení 
(EU) č. 575/2013, po odečtení jakéhokoli rozdělení zisků 
nebo jakýchkoli plateb vyplývajících z opatření 
uvedených v odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) 
nebo c) tohoto článku, 

minus 

c) částky, které by bylo nutno zaplatit na dani, pokud by 
částky uvedené v písmenech a) a b) tohoto odstavce 
zůstaly nerozděleny. 

6.   Druhý činitel součinu se určí takto: 

a) hodnota činitele se rovná 0, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán 
pro účely plnění žádného z požadavků na kapitál 
stanovených v čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení 
(EU) č. 575/2013 a dodatečných kapitálových 
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požadavků k řešení jiných rizik než rizika nadměrné 
páky stanoveného v čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice, vyjádřený jako procento z celkového objemu 
rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 
uvedeného nařízení, nachází v prvním (tj. nejnižším) 
kvartilu požadavku kombinovaných kapitálových rezerv;  

b) hodnota činitele se rovná 0,2, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán 
pro účely plnění žádného z požadavků na kapitál 
stanovených v čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení 
(EU) č. 575/2013 a dodatečných kapitálových 
požadavků k řešení jiných rizik než rizika nadměrné 
páky stanoveného v čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice, vyjádřený jako procento z celkového objemu 
rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 
uvedeného nařízení, nachází v druhém kvartilu 
požadavku kombinovaných kapitálových rezerv; 

c) hodnota činitele se rovná 0,4, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán 
pro účely plnění požadavků na kapitál stanovených 
v čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 
č. 575/2013 a dodatečných kapitálových požadavků 
k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky 
stanoveného v čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice, 
vyjádřený jako procento z celkového objemu rizikové 
expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 uvedeného 
nařízení, nachází v třetím kvartilu požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv; 

d) hodnota činitele se rovná 0,4, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán 
pro účely plnění požadavků na kapitál stanovených 
v čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 
č. 575/2013 a dodatečných kapitálových požadavků 
k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky 
stanoveného v čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice, 
vyjádřený jako procento z celkového objemu rizikové 
expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 uvedeného 
nařízení, nachází v třetím kvartilu požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv; 

Dolní a horní hranice každého kvartilu požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv se vypočtou takto: 

Dolní hranice kvartilu =
𝑃𝑜ž𝑎𝑑𝑎𝑣𝑒𝑘 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑜𝑣é 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 𝑘 𝑝á𝑘𝑜𝑣é𝑚𝑢 𝑝𝑜𝑚ě𝑟𝑢

4
 .(Qn – 
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1) 

 

Horní hranice kvartilu =
𝑃𝑜ž𝑎𝑑𝑎𝑣𝑒𝑘 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑜𝑣é 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 𝑘 𝑝á𝑘𝑜𝑣é𝑚𝑢 𝑝𝑜𝑚ě𝑟𝑢

4
. Qn 

kde: 

Qn = pořadové číslo daného kvartilu. 
 

  32019L0878 čl. 1 odst. 52 (čl. 
141a) 
 Článek 141a 

Nesplnění požadavku kombinovaných kapitálových rezerv 

Má se za to, že instituce neplní požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv pro účely článku 141, nemá-li kapitál ve 
výši a kvalitě potřebné ke splnění požadavku kombinovaných 
kapitálových rezerv zároveň s každým požadavkem 
uvedeným v:  

a) čl. 92 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 
a dodatečným kapitálovým požadavkem k řešení 
jiných rizik než rizika nadměrné páky podle čl. 104 
odst. 1 písm. a) této směrnice; 

b) čl. 92 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 
a dodatečným kapitálovým požadavkem k řešení 
jiných rizik než rizika nadměrné páky podle čl. 104 
odst. 1 písm. a) této směrnice; 

čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 
a dodatečným kapitálovým požadavkem k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice. 

§ 12n 
Osoba podle § 12m odst. 1 průběžně udržuje 
bezpečnostní kapitálovou rezervu na individuálním a 
konsolidovaném základě podle části první hlavy druhé 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 ve výši 2,5 % z celkového objemu rizikové 
expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.    
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 46 
Článek 129  

Požadavek na udržování bezpečnostní kapitálové rezervy 1. 
Členské státy vyžadují, aby instituce nad rámec kmenového 
kapitálu tier 1 udržovaného za účelem splnění kteréhokoli z 
požadavků na kapitál stanovených v čl. 92 odst. 1 písm. a), b) 
a c) nařízení (EU) č. 575/2013 udržovaly bezpečnostní 
kapitálovou rezervu kmenového kapitálu tier 1 rovnající se 2,5 
% celkového objemu jejich rizikové expozice vypočteného v 
souladu s čl. 92 odst. 3 uvedeného nařízení na individuálním 
a případně konsolidovaném základě v souladu s částí první 
hlavou II uvedeného nařízení.  

2. Odchylně od odstavce 1 může členský stát od dodržování 
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požadavků stanovených v odstavci 1 osvobodit malé a střední 
investiční podniky, pokud toto osvobození nepředstavuje 
hrozbu pro stabilitu finančního systému daného členského 
státu. Rozhodnutí uplatnit osvobození uvedené v prvním 
pododstavci musí být plně odůvodněné a musí obsahovat 
vysvětlení, proč dané osvobození nepředstavuje hrozbu pro 
stabilitu finančního systému členského státu, a přesnou 
definici malých a středních investičních podniků, které mají 
být osvobozeny. Členské státy, které se rozhodnou 
osvobození uvedené v prvním pododstavci uplatnit, oznámí 
tuto skutečnost ESRB. ESRB tato oznámení neprodleně 
předá Komisi, orgánu EBA a příslušným a pověřeným 
orgánům dotčených členských států. 

3. Pro účely odstavce 2 určí členské státy orgán, který bude 
zodpovídat za uplatňování tohoto článku. Tímto orgánem je 
příslušný orgán nebo pověřený orgán. 

4. Pro účely odstavce 2 se investiční podniky klasifikují jako 
malé nebo střední v souladu s doporučením Komise 
2003/361/ES (*).  

5. V případě, že instituce nesplní v plném rozsahu požadavek 
stanovený v odstavci 1 tohoto článku, bude podléhat 
omezením týkajícím se rozdělování výnosů uvedeným v čl. 
141 odst. 2 a 3. 

§ 12o odst. 1 
(1) Osoba podle § 12m odst. 1 průběžně udržuje 
proticyklickou kapitálovou rezervu specifickou pro 
příslušnou osobu na individuálním a konsolidovaném 
základě podle části první hlavy druhé nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 46 
Článek 130  

Požadavek na udržování proticyklické kapitálové rezervy 
stanovené konkrétně pro danou instituci  

1. Členské státy vyžadují, aby instituce udržovaly 
proticyklickou kapitálovou rezervu stanovenou konkrétně pro 
danou instituci, jež se rovná celkovému objemu jejich rizikové 
expozice vypočtenému v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 575/2013 vynásobenému váženým průměrem sazeb 
proticyklické kapitálové rezervy vypočtených v souladu s 
článkem 140 této směrnice na individuálním a případně 
konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II 
uvedeného nařízení. Tato kapitálová rezerva je tvořena 
kmenovým kapitálem tier 1.  

2.Odchylně od odstavce 1 může členský stát od dodržování 
požadavků stanovených v odstavci 1 osvobodit malé a střední 
investiční podniky, pokud toto osvobození nepředstavuje 
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hrozbu pro stabilitu finančního systému daného členského 
státu. Rozhodnutí uplatnit osvobození uvedené v prvním 
pododstavci musí být plně odůvodněné a musí obsahovat 
vysvětlení, proč dané osvobození nepředstavuje hrozbu pro 
stabilitu finančního systému členského státu, a přesnou 
definici malých a středních investičních podniků, které mají 
být osvobozeny. Členské státy, které se rozhodnou 
osvobození uvedené v prvním pododstavci uplatnit, oznámí 
tuto skutečnost ESRB. ESRB tato oznámení neprodleně 
předá Komisi, orgánu EBA a příslušným a pověřeným 
orgánům dotčených členských států.  

3. Pro účely odstavce 2 určí členské státy orgán, který bude 
zodpovídat za uplatňování tohoto článku. Tímto orgánem je 
příslušný orgán nebo pověřený orgán.  

4. Pro účely odstavce 2 se investiční podniky klasifikují jako 
malé a střední v souladu s doporučením 2003/361/ES.  

5. V případě, že instituce nesplní v plném rozsahu požadavek 
stanovený v odstavci 1 tohoto článku, bude podléhat 
omezením týkajícím se rozdělování výnosů uvedeným v čl. 
141 odst. 2 a 3. (*)Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. 
května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních 
podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).“ 

§ 12o odst. 4 (3) (4) Česká národní banka čtvrtletně stanoví sazbu 
proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku, 
přičemž přihlíží k Česká národní banka čtvrtletně 
vyhodnotí míru cyklického systémového rizika, na 
jehož základě může stanovit nebo změnit sazbu 
proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku. 
Při stanovení nebo změně sazby Česká národní banka 
přihlíží k 
 
a) orientačnímu ukazateli proticyklické kapitálové 

rezervy vypočtenému podle odstavců 1 a 2 2 a 3, 
b) doporučením vydaným Evropskou radou pro 
systémová rizika, 
c) ukazatelům, které mohou značit růst systémového 
rizika. 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 50 
3. Každý pověřený orgán čtvrtletně posoudí intenzitu 
cyklického systémového rizika a vhodnost příslušné sazby 
proticyklické kapitálové rezervy pro svůj členský stát a v 
případě potřeby sazbu proticyklické kapitálové rezervy 
stanoví nebo upraví. Každý pověřený orgán přitom zohlední:; 

§ 12r odst. 1 (1) Česká národní banka může za účelem omezení 
systémového nebo makroobezřetnostního rizika 
stanovit, aby osoby, skupina druhově určených osob 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  
Článek 133  

Požadavek na udržování kapitálové rezervy pro krytí 
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nebo jednotlivá osoba podle § 12m odst. 1 průběžně 
udržovaly pro všechny expozice nebo podmnožinu 
expozic kapitálovou rezervu ke krytí systémového 
rizika na individuálním, konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě podle části první hlavy 
druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
 

systémového rizika  

1. Každý členský stát může pro finanční sektor nebo pro 
jedno či více pododvětví tohoto sektoru zavést pro všechny 
expozice nebo jejich podmnožinu podle odstavce 5 tohoto 
článku povinnost udržovat kapitálovou rezervu pro krytí 
systémového rizika tvořenou kmenovým kapitálem tier 1 za 
účelem předcházení makroobezřetnostním nebo systémovým 
rizikům, na která se nevztahuje nařízení (EU) č. 575/2013 a 
články 130 a 131 této směrnice, a zmírnění těchto rizik, ve 
smyslu rizika narušení kontinuity finančního systému, které 
může mít závažné negativní důsledky pro finanční systém a 
reálnou ekonomiku v konkrétním členském státě. 

3. Pro účely odstavce 1 určí členské státy orgán, který bude 
odpovědný za stanovení kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika a určení expozic a podskupin institucí, na 
něž se vztahuje. Tímto orgánem je buď příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán.  

4. Pro účely odstavce 1 tohoto článku může relevantní 
příslušný orgán, nebo pověřený orgán požadovat, aby 
instituce držely kapitálovou rezervu pro krytí systémového 
rizika tvořenou kmenovým kapitálem tier 1, která se vypočte v 
souladu s odstavcem 2 tohoto článku, a to na individuálním, 
konsolidovaném nebo případně subkonsolidovaném základě, 
v souladu s částí první hlavou II nařízení (EU) č. 575/2013. 

§ 12r odst. 2 (2) Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika se 
může vztahovat na 
a) expozice umístěné v České republice, 
b) podmnožinu expozic umístěných v České republice 
v členění na 
1. expozice vůči fyzickým osobám zajištěné obytnými 
nemovitostmi, 
2. expozice vůči právnickým osobám zajištěné 
obchodními nemovitostmi, kterými se rozumí jiné než 
obytné nemovitosti, 
3. expozice vůči fyzickým osobám s výjimkou expozic 
podle bodu 1, 
4. expozice vůči právnickým osobám s výjimkou 
expozic podle bodu 2,  
c) části expozic podle písmene b) bodů 1 až 4, 
d) expozice umístěné v jiných členských státech, 
e) expozice v členění podle písmene b) bodů 1 až 4 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 
5. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika se může 
vztahovat na:  

a) všechny expozice nacházející se v členském státě, který 
danou kapitálovou rezervu stanoví;  

b) tyto odvětvové expozice nacházející se v členském státě, 
který danou kapitálovou rezervu stanoví:  

i) všechny retailové expozice vůči fyzickým osobám zajištěné 
obytnými nemovitostmi;  

ii) všechny expozice vůči právnickým osobám zajištěné 
obchodními nemovitostmi;  

iii) všechny expozice vůči právnickým osobám jiné než 
expozice uvedené v bodě ii);  

iv) všechny expozice vůči fyzickým osobám jiné než expozice 
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umístěné v jiném členském státě, pro který Česká 
národní banka uznala sazbu podle § 12t, 
f) expozice umístěné v jiném než členském státě.  

uvedené v bodě i);  

c) všechny expozice nacházející se v jiných členských 
státech, s výhradou odstavců 12 a 15;  

d) odvětvové expozice uvedené v písmeni b) tohoto odstavce 
a nacházející se v jiných členských státech, pouze s cílem 
umožnit uznání sazby kapitálové rezervy, která byla 
stanovena jiným členským státem v souladu s článkem 134; 
e) expozice nacházející se v třetích zemích;  

f) podmnožiny každé z kategorií expozic uvedených v písmeni 
b). 

§ 12r odst. 3 (2) (3) Česká národní banka stanoví sazbu kapitálové 
rezervy ke krytí systémového rizika pro expozice 
umístěné v České republice ve výši nejméně 1% z 
celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 
3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 všechny expozice nebo podmnožinu 
expozic v násobcích 0,5 procentního bodu, přičemž 
může tuto sazbu stanovit také pro expozice umístěné v 
jiném členském státě nebo jiném než členském státě. 
Česká národní banka při stanovení sazby přihlíží k 
tomu, aby výše sazby neměla nepříznivý dopad na 
finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných 
členských státech Evropské unie nebo celé Evropské 
unii a nebyla překážkou pro fungování jednotného 
trhu. Česká národní banka přezkoumává důvody pro 
stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového 
rizika alespoň jednou za 2 roky. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 7. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika se použije 
na všechny expozice nebo podmnožinu expozic podle 
odstavce 5 tohoto článku všech institucí, pro něž jsou orgány 
dotčených členských států příslušné v souladu s touto 
směrnicí, nebo jedné či více podskupin těchto institucí a je 
stanovena v krocích s úpravou po 0,5 procentního bodu nebo 
násobcích této hodnoty. Pro jednotlivé podskupiny institucí a 
podmnožiny expozic mohou být zavedeny různé požadavky. 
Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika neřeší rizika, 
na něž se vztahují články 130 a 131.  
 
8. Při stanovení požadavku na udržování kapitálové rezervy 
pro krytí systémového rizika dodržuje příslušný orgán nebo 
pověřený orgán tyto zásady: a) kapitálová rezerva pro krytí 
systémového rizika nemá neúměrné nepříznivé účinky na 
finanční systém jako celek nebo jeho části v jiných členských 
státech nebo v Unii jako celku tím, že by bránila řádnému 
fungování vnitřního trhu nebo že by vytvářela překážky 
bránící jeho řádnému fungování; b) příslušný orgán nebo 
pověřený orgán přinejmenším jednou za dva roky kapitálovou 
rezervu pro krytí systémového rizika přezkoumá; c) kapitálová 
rezerva pro krytí systémového rizika se nepoužije k řešení 
rizik, na něž se vztahují články 130 a 131. 

§ 12r odst. 4 (3) (4) Česká národní banka stanoví rozhodnutím nebo 
opatřením obecné povahy 
a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového 
rizika podle odstavců 1 a 2, 
b) údaje nutné k identifikaci banky osoby podle § 12m 

odst. 1, která je povinna udržovat kapitálovou 
rezervu ke krytí systémového rizika, 

c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 13. Každý příslušný orgán, nebo pověřený orgán oznámí 
stanovení nebo úpravu jedné nebo více sazeb kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika zveřejněním na příslušné 
internetové stránce. Zveřejní se přinejmenším tyto informace: 
a) sazbu nebo sazby kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika;  
b) instituce, na něž se kapitálová rezerva pro krytí 
systémového rizika použije;  
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kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 
vztahuje,   

 

c) expozice, na něž se sazba kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika použije;  
d) důvody pro stanovení nebo úpravu sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika;  
e) den, od něhož instituce uplatňují stanovení nebo úpravu 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika, a  
f) názvy zemí, v nichž jsou expozice nacházející se v těchto 
zemích uznány v kapitálové rezervě pro krytí systémového 
rizika. Informace uvedené v prvním pododstavci písm. d) se 
do zveřejnění nezahrnou, pokud by jejich zveřejnění mohlo 
ohrozit stabilitu finančního systému. 

§ 12s odst. 1 (1) Česká národní banka oznámí záměr stanovit sazbu 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 
Evropské komisi, Evropskému orgánu pro 
bankovnictví, Evropské radě pro systémová rizika a 
příslušným orgánům nebo určeným orgánům 
dotčených států. Je-li osoba podle § 12m odst. 1 
ovládána osobou se sídlem v jiném členském státě a 
na její expozice se vztahuje sazba kapitálové rezervy 
ke krytí systémového rizika, oznámí Česká národní 
banka záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika příslušnému orgánu dohledu nebo 
určenému orgánu dotčeného členského státu. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 9. Příslušný orgán, nebo pověřený orgán informuje ESRB 
před zveřejněním rozhodnutí podle odstavce 13. ESRB tato 
oznámení neprodleně předá Komisi, orgánu EBA a 
příslušným a pověřeným orgánům dotčených členských 
států. Je-li instituce, na kterou se vztahuje jedna nebo více 
sazeb kapitálové rezervy pro systémová rizika, dceřiným 
podnikem, jehož mateřský podnik je usazen v jiném 
členském státě, příslušný orgán nebo pověřený orgán 
vyrozumí rovněž orgány daného členského státu. Vztahuje-li 
se sazba kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika na 
expozice nacházející se v třetích zemích, příslušný orgán, 
nebo pověřený orgán to oznámí rovněž ESRB. ESRB předá 
tato oznámení neprodleně orgánům dohledu těchto třetích 
zemí. 
 
Tato oznámení obsahují podrobné informace o:  
a) makroobezřetnostních nebo systémových rizicích v daném 
členském státě;  
b) důvodech, proč tato makroobezřetnostní nebo systémová 
rizika představují svými rozměry hrozbu pro stabilitu 
finančního systému na vnitrostátní úrovni, a opravňují tak 
sazbu kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika;  
c) důvodech, proč se má za to, že kapitálová rezerva pro 
krytí systémového rizika bude pravděpodobně účinným a 
přiměřeným prostředkem pro zmírnění daného rizika;  
d) posouzení pravděpodobného pozitivního nebo negativního 
dopadu kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika, a to 
na základě informací, které daný členský stát má;  
e) sazbě nebo sazbách kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika, které příslušný orgán, nebo pověřený 
orgán zamýšlejí uložit, o expozicích, na které se tyto sazby 
použijí, a o institucích, pro které tyto sazby platí;  
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f) pokud se kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 
použije na všechny expozice, důvody, proč se orgán 
domnívá, že kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 
neduplikuje fungování kapitálové rezervy pro J-SVI 
stanovené v článku 131. Pokud rozhodnutí o stanovení 
sazby kapitálové rezervy pro systémová rizika vede ke 
snížení dříve stanovené sazby nebo nevede k žádné změně 
této sazby, příslušný orgán, nebo pověřený orgán se řídí 
pouze tímto odstavcem. 

  32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
36 

36) „příslušným orgánem“ příslušný orgán ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 40 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 12s odst. 2 (2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje 
  
a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového 

rizika, 
b) údaje nutné k identifikaci osoby podle § 12m odst. 

1, 
c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba 

kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 
vztahuje, včetně identifikace expozic umístěných v 
jiném než členském státě,   

b) d) popis systémového nebo makroobezřetnostního 
rizika, 

c) e) odůvodnění výše sazby podle písmene a) 
vzhledem k míře systémového nebo 
makroobezřetnostního rizika a ohrožení stability 
finančního systému v České republice, 

d) f) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z 
hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit 
systémové nebo makroobezřetnostní riziko, 

e) odůvodnění účinnosti a přiměřenosti výše sazby 
podle písmene a) vzhledem k ostatním existujícím 
opatřením použitelným podle tohoto zákona a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 s výjimkou článků 458 a 459 tohoto 
nařízení, 

f) g) vyhodnocení pravděpodobných kladných a 
záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy ke 
krytí systémového rizika na jednotný trh Evropské 
unie na základě informací dostupných České 
národní bance. 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 9. Příslušný orgán, nebo pověřený orgán informuje ESRB 
před zveřejněním rozhodnutí podle odstavce 13. ESRB tato 
oznámení neprodleně předá Komisi, orgánu EBA a 
příslušným a pověřeným orgánům dotčených členských 
států. Je-li instituce, na kterou se vztahuje jedna nebo více 
sazeb kapitálové rezervy pro systémová rizika, dceřiným 
podnikem, jehož mateřský podnik je usazen v jiném 
členském státě, příslušný orgán nebo pověřený orgán 
vyrozumí rovněž orgány daného členského státu. Vztahuje-li 
se sazba kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika na 
expozice nacházející se v třetích zemích, příslušný orgán, 
nebo pověřený orgán to oznámí rovněž ESRB. ESRB předá 
tato oznámení neprodleně orgánům dohledu těchto třetích 
zemí. 
 
Tato oznámení obsahují podrobné informace o:  
a) makroobezřetnostních nebo systémových rizicích v daném 
členském státě;  
b) důvodech, proč tato makroobezřetnostní nebo systémová 
rizika představují svými rozměry hrozbu pro stabilitu 
finančního systému na vnitrostátní úrovni, a opravňují tak 
sazbu kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika;  
c) důvodech, proč se má za to, že kapitálová rezerva pro 
krytí systémového rizika bude pravděpodobně účinným a 
přiměřeným prostředkem pro zmírnění daného rizika;  
d) posouzení pravděpodobného pozitivního nebo negativního 
dopadu kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika, a to 
na základě informací, které daný členský stát má;  
e) sazbě nebo sazbách kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika, které příslušný orgán, nebo pověřený 
orgán zamýšlejí uložit, o expozicích, na které se tyto sazby 
použijí, a o institucích, pro které tyto sazby platí;  
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f) pokud se kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 
použije na všechny expozice, důvody, proč se orgán 
domnívá, že kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 
neduplikuje fungování kapitálové rezervy pro J-SVI stanovené 
v článku 131. Pokud rozhodnutí o stanovení sazby kapitálové 
rezervy pro systémová rizika vede ke snížení dříve stanovené 
sazby nebo nevede k žádné změně této sazby, příslušný 
orgán, nebo pověřený orgán se řídí pouze tímto odstavcem. 

§ 12s odst. 3 (3) Pokud hodlá Česká národní banka uložit osobě 
podle § 12m odst. 1 povinnost udržovat kapitálovou 
rezervu ke krytí systémového rizika pro všechny 
expozice, uvede v oznámení podle odstavce 1 důvody, 
pro které nelze považovat kapitálovou rezervu ke krytí 
systémového rizika za duplicitní k fungování kapitálové 
rezervy pro jinou systémově významnou instituci. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 9. Příslušný orgán, nebo pověřený orgán informuje ESRB 
před zveřejněním rozhodnutí podle odstavce 13. ESRB tato 
oznámení neprodleně předá Komisi, orgánu EBA a 
příslušným a pověřeným orgánům dotčených členských států. 
Je-li instituce, na kterou se vztahuje jedna nebo více sazeb 
kapitálové rezervy pro systémová rizika, dceřiným podnikem, 
jehož mateřský podnik je usazen v jiném členském státě, 
příslušný orgán nebo pověřený orgán vyrozumí rovněž 
orgány daného členského státu. Vztahuje-li se sazba 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika na expozice 
nacházející se v třetích zemích, příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán to oznámí rovněž ESRB. ESRB předá tato 
oznámení neprodleně orgánům dohledu těchto třetích zemí.  

  32019L0878 Čl. 1 odst. 49 10. Pokud nemá stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek kombinovanou sazbu 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika vyšší než 3 % 
pro jakoukoli z těchto expozic, příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán informuje ESRB v souladu s odstavcem 9 
jeden měsíc před zveřejněním rozhodnutí podle odstavce 13. 
Pro účely tohoto odstavce se uznání sazby kapitálové rezervy 
pro krytí systémového rizika stanovené jiným členským 
státem podle článku 134 nezapočítá do 3 % prahové hodnoty. 

  32019L0878 Čl. 1 odst. 49 11. Pokud má stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek pro kteroukoli z těchto 
expozic kombinovanou sazbu kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika vyšší než 3 % a nejvýše 5 %, příslušný 
orgán nebo pověřený orgán členského státu, který tuto 
kapitálovou rezervu stanoví, požádá v oznámení 
předloženém v souladu s odstavcem 9 o stanovisko Komise. 
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Komise poskytne své stanovisko do jednoho měsíce od 
obdržení oznámení. Je-li stanovisko Komise záporné, 
příslušný orgán, nebo pověřený orgán členského státu, který 
kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika stanoví, se 
tímto stanoviskem řídí, nebo uvede důvody, proč tak neučiní. 
Je-li instituce, na kterou se vztahuje jedna nebo více sazeb 
kapitálové rezervy pro systémová rizika, dceřiným podnikem, 
jehož mateřský podnik je usazen v jiném členském státě, 
příslušný orgán nebo pověřený orgán požádá v oznámení 
předloženém v souladu s odstavcem 9 o doporučení Komise 
a ESRB. Komise i ESRB poskytnou svá doporučení do šesti 
týdnů od obdržení oznámení. Pokud orgány dceřiného 
podniku a mateřského podniku nedosáhnou shody na sazbě 
nebo sazbách kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika 
platných pro tuto instituci a v případě negativního doporučení 
ze strany Komise i ESRB, příslušný orgán, nebo pověřený 
orgán mohou postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. 
Rozhodnutí o stanovení sazby nebo sazeb kapitálové rezervy 
pro systémová rizika pro tyto expozice se pozastaví, dokud 
EBA nevydá rozhodnutí. 

§ 12s odst. 4 (4) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové 
rezervy ke krytí systémového rizika vedly ke 
kombinované sazbě kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika nepřevyšující 3 % z celkového 
objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro 
kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka 
oznámí záměr podle odstavce 1 nejpozději 1 měsíc 
přede dnem vydání rozhodnutí nebo opatření obecné 
povahy podle § 12r odst. 4. Do kombinované sazby 
kapitálové rezervy se nezapočte sazba stanovená 
Českou národní bankou podle § 12t.   

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 10. Pokud nemá stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek kombinovanou sazbu 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika vyšší než 3 % 
pro jakoukoli z těchto expozic, příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán informuje ESRB v souladu s odstavcem 9 
jeden měsíc před zveřejněním rozhodnutí podle odstavce 13. 
Pro účely tohoto odstavce se uznání sazby kapitálové rezervy 
pro krytí systémového rizika stanovené jiným členským 
státem podle článku 134 nezapočítá do 3 % prahové hodnoty. 

  32019L0878 Čl. 1 odst. 49 11. Pokud má stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek pro kteroukoli z těchto 
expozic kombinovanou sazbu kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika vyšší než 3 % a nejvýše 5 %, příslušný 
orgán nebo pověřený orgán členského státu, který tuto 
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kapitálovou rezervu stanoví, požádá v oznámení 
předloženém v souladu s odstavcem 9 o stanovisko Komise. 
Komise poskytne své stanovisko do jednoho měsíce od 
obdržení oznámení. Je-li stanovisko Komise záporné, 
příslušný orgán, nebo pověřený orgán členského státu, který 
kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika stanoví, se 
tímto stanoviskem řídí, nebo uvede důvody, proč tak neučiní. 
Je-li instituce, na kterou se vztahuje jedna nebo více sazeb 
kapitálové rezervy pro systémová rizika, dceřiným podnikem, 
jehož mateřský podnik je usazen v jiném členském státě, 
příslušný orgán nebo pověřený orgán požádá v oznámení 
předloženém v souladu s odstavcem 9 o doporučení Komise 
a ESRB. Komise i ESRB poskytnou svá doporučení do šesti 
týdnů od obdržení oznámení. Pokud orgány dceřiného 
podniku a mateřského podniku nedosáhnou shody na sazbě 
nebo sazbách kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika 
platných pro tuto instituci a v případě negativního doporučení 
ze strany Komise i ESRB, příslušný orgán, nebo pověřený 
orgán mohou postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. 
Rozhodnutí o stanovení sazby nebo sazeb kapitálové rezervy 
pro systémová rizika pro tyto expozice se pozastaví, dokud 
EBA nevydá rozhodnutí. 

§ 12s odst. 5 (5) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové 
rezervy ke krytí systémového rizika vedly ke 
kombinované sazbě kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika vyšší než 3 % a nepřevyšující 5 % 
z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká 
národní banka si vyžádá před vydáním rozhodnutí 
nebo opatření obecné povahy podle § 12r odst. 4 
stanovisko Evropské komise. Pokud Česká národní 
banka stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí 
jí důvody, které ji k tomu vedly. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 11. Pokud má stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek pro kteroukoli z těchto 
expozic kombinovanou sazbu kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika vyšší než 3 % a nejvýše 5 %, příslušný 
orgán nebo pověřený orgán členského státu, který tuto 
kapitálovou rezervu stanoví, požádá v oznámení 
předloženém v souladu s odstavcem 9 o stanovisko Komise. 
Komise poskytne své stanovisko do jednoho měsíce od 
obdržení oznámení. Je-li stanovisko Komise záporné, 
příslušný orgán, nebo pověřený orgán členského státu, který 
kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika stanoví, se 
tímto stanoviskem řídí, nebo uvede důvody, proč tak neučiní. 
Je-li instituce, na kterou se vztahuje jedna nebo více sazeb 
kapitálové rezervy pro systémová rizika, dceřiným podnikem, 
jehož mateřský podnik je usazen v jiném členském státě, 
příslušný orgán nebo pověřený orgán požádá v oznámení 
předloženém v souladu s odstavcem 9 o doporučení Komise 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMCLN41R)



Stránka 29 (celkem 125) 

a ESRB. Komise i ESRB poskytnou svá doporučení do šesti 
týdnů od obdržení oznámení. Pokud orgány dceřiného 
podniku a mateřského podniku nedosáhnou shody na sazbě 
nebo sazbách kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika 
platných pro tuto instituci a v případě negativního doporučení 
ze strany Komise i ESRB, příslušný orgán, nebo pověřený 
orgán mohou postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. 
Rozhodnutí o stanovení sazby nebo sazeb kapitálové rezervy 
pro systémová rizika pro tyto expozice se pozastaví, dokud 
EBA nevydá rozhodnutí. 

§ 12s odst. 6 (6) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové 
rezervy ke krytí systémového rizika vedly ke 
kombinované sazbě kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika vyšší než 5 % z celkového objemu 
rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro 
kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka 
oznámí záměr podle odstavce 1, přičemž rozhodnutí 
nebo opatření obecné povahy podle § 12r odst. 4 vydá 
pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí 
Evropské komise. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 12. Pokud má stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek pro kteroukoli z těchto 
expozic kombinovanou sazbu kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika vyšší než 5 %, příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán před zavedením kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika požádá o povolení Komise. 
Do šesti týdnů od obdržení oznámení podle odstavce 9 tohoto 
článku poskytne ESRB Komisi stanovisko k tomu, zda je 
kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika považována 
za vhodnou. EBA rovněž může Komisi poskytnout k dané 
kapitálové rezervě pro krytí systémového rizika stanovisko 
podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1093/2010.  
Do tří měsíců od obdržení oznámení podle odstavce 9 přijme 
Komise akt, jímž zmocní příslušný orgán, nebo pověřený 
orgán k přijetí navrženého opatření, s přihlédnutím k 
případnému posouzení ze strany ESRB a EBA a pokud je 
Komise přesvědčena o tom, že sazba nebo sazby kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika nemají neúměrné 
nepříznivé účinky na finanční systém jako celek nebo jeho 
části v jiných členských státech nebo v Unii jako celku tím, že 
by bránily řádnému fungování vnitřního trhu nebo vytvářely 
překážky jeho fungování. 

§ 12s odst. 7 (7) Je-li osoba podle § 12m odst. 1 ovládána osobou 
se sídlem v jiném členském státě a na její expozice se 
vztahuje kombinovaná sazba podle odstavce 5, 
požádá Česká národní banka v oznámení podle 
odstavce 1 Evropskou komisi a Evropskou radu pro 
systémová rizika o vydání doporučení. Neshodnou-li 
se Česká národní banka a příslušný orgán dohledu 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 11. Pokud má stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek pro kteroukoli z těchto 
expozic kombinovanou sazbu kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika vyšší než 3 % a nejvýše 5 %, příslušný 
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nebo určený orgán dotčeného členského státu nebo  
jsou-li doporučení Evropské komise a Evropské rady 
pro systémová rizika zamítavá, Česká národní banka 
může postoupit věc k rozhodnutí Evropskému orgánu 
pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího dohled nad finančním 
trhem v oblasti bankovnictví19). Česká národní banka 
rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 12r 
odst. 4 nevydá, dokud ve věci nerozhodne Evropský 
orgán pro bankovnictví. 

orgán nebo pověřený orgán členského státu, který tuto 
kapitálovou rezervu stanoví, požádá v oznámení 
předloženém v souladu s odstavcem 9 o stanovisko Komise. 
Komise poskytne své stanovisko do jednoho měsíce od 
obdržení oznámení. Je-li stanovisko Komise záporné, 
příslušný orgán, nebo pověřený orgán členského státu, který 
kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika stanoví, se 
tímto stanoviskem řídí, nebo uvede důvody, proč tak neučiní. 
Je-li instituce, na kterou se vztahuje jedna nebo více sazeb 
kapitálové rezervy pro systémová rizika, dceřiným podnikem, 
jehož mateřský podnik je usazen v jiném členském státě, 
příslušný orgán nebo pověřený orgán požádá v oznámení 
předloženém v souladu s odstavcem 9 o doporučení Komise 
a ESRB. Komise i ESRB poskytnou svá doporučení do šesti 
týdnů od obdržení oznámení. Pokud orgány dceřiného 
podniku a mateřského podniku nedosáhnou shody na sazbě 
nebo sazbách kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika 
platných pro tuto instituci a v případě negativního doporučení 
ze strany Komise i ESRB, příslušný orgán, nebo pověřený 
orgán mohou postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. 
Rozhodnutí o stanovení sazby nebo sazeb kapitálové rezervy 
pro systémová rizika pro tyto expozice se pozastaví, dokud 
EBA nevydá rozhodnutí. 

§ 12s odst. 8 (8) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika pro 
expozice umístěné v jiných členských státech, musí 
být sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového 
rizika stejná pro všechny členské státy s výjimkou 
sazby stanovené podle § 12t. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 15. Pokud se příslušný orgán, nebo pověřený orgán rozhodne 
stanovit kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika na 
základě expozic nacházejících se v jiných členských státech, 
musí být tato kapitálová rezerva stanovena rovnocenně na 
všechny expozice nacházející se v Unii, ledaže by byla 
stanovena v zájmu uznání sazby kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika stanovené jiným členským státem v 
souladu s článkem 134. 

§ 12s odst. 9 (9) Česká národní banka může požádat Evropskou 
radu pro systémová rizika, aby pro příslušné orgány 
dohledu nebo určené orgány jiných členských států 
vydala doporučení uznat sazbu kapitálové rezervy ke 
krytí systémového rizika stanovenou Českou národní 
bankou pro Českou republiku. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  5. Členský stát, který stanoví sazbu kapitálové rezervy pro 
krytí systémového rizika v souladu s článkem 133 této 
směrnice, může požádat ESRB o vydání doporučení podle 
článku 16 nařízení (EU) č. 1092/2010 pro jeden nebo více 
členských států, které mohou dotčenou sazbu kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika uznat. 

§ 12t odst. 2  (2) Pokud kapitálová rezerva ke krytí systémového 
rizika vypočtená na základě sazby stanovené 
příslušným orgánem dohledu nebo určeným orgánem 
jiného členského státu pokrývá stejná rizika jako 

32019L0878  Čl. 1 odst. 49 4. Pokud členské státy uznají sazbu kapitálové rezervy pro 
krytí systémového rizika pro instituce s vnitrostátním 
povolením, může být taková rezerva kumulativní s 
kapitálovou rezervou pro krytí systémového rizika použitou v 
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kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika 
stanovená podle § 12r, použije se vyšší z kapitálových 
rezerv.  

souladu s článkem 133, pokud uvedené kapitálové rezervy 
řeší odlišná rizika. Pokud kapitálové rezervy řeší tatáž rizika, 
použije se pouze vyšší z nich. 

§ 12t odst. 3 (3) Česká národní banka před stanovením sazby 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika přihlíží k 
informacím uvedeným v oznámení příslušného orgánu 
dohledu nebo určeného orgánu jiného členského státu. 
 

32019L0878  Čl. 1 odst. 49 3. Členský stát při rozhodování o tom, zda uzná sazbu 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, zohlední informace předložené v 
souladu s čl. 133 odst. 9 a 13 členským státem, který 
uvedenou sazbu stanoví. 

§ 12t odst. 4 (2) (4) Česká národní banka oznámí uznání sazby 
podle odstavce 1 Evropské komisi, Evropskému 
orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro 
systémová rizika a příslušnému nebo určenému 
orgánu členského státu. 
 

32019L0878  Čl. 1 odst. 49 2. Pokud členský stát uzná sazbu kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika pro instituce s vnitrostátním povolením v 
souladu s odstavcem 1, oznámí to ESRB. ESRB předá toto 
oznámení neprodleně Komisi, orgánu EBA a členskému 
státu, který uvedenou sazbu neprodleně stanoví. 

§ 12u odst. 1 a 2 (1) Česká národní banka rozhodne, aby banka, která 
byla označena jako globální systémově významná 
instituce, průběžně udržovala o povinnosti globální 
systémově významné instituce průběžně udržovat 
kapitálovou rezervu pro globální systémově 
významnou instituci na konsolidovaném základě podle 
části první hlavy druhé nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a to nad rámec 
požadavků na kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, 
požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím 
opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto 
zákona nebo zvláštních právních předpisů a se 
zohledněním vnitřně stanoveného kapitálu. 
ST 559 
  
(2) Česká národní banka rozhodne o určení globální 
systémově významné instituce na konsolidovaném 
základě podle části první hlavy druhé nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
Jako globální systémově významná instituce může být 
určena evropská ovládající banka, evropská finanční 
holdingová osoba, evropská smíšená finanční 
holdingová osoba skupina, v jejímž čele je evropská 
ovládající úvěrová instituce, evropská finanční 
holdingová osoba nebo evropská smíšená finanční 
holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1 nebo 
banka s výjimkou banky ovládané evropskou ovládající 
institucí evropskou ovládající úvěrovou institucí, 
evropským ovládajícím investičním podnikem, 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. a) 

1. Členské státy určí orgán odpovědný za to, že jsou na 
konsolidovaném základě určeny globální systémově 
významné instituce (G-SVI) a na individuálním, 
subkonsolidovaném nebo případně konsolidovaném základě 
jiné systémově významné instituce (J-SVI), které jsou 
povoleny v rámci svých jurisdikcí. Tímto orgánem je příslušný 
orgán nebo pověřený orgán. Členské státy mohou určit více 
takových orgánů.  
Mezi G-SVI patří:  
a) skupina vedená mateřskou institucí v EU, mateřskou 
finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou 
smíšenou finanční holdingovou společností v EU, nebo  
b) instituce, která není dceřiným podnikem mateřské instituce 
v EU, mateřské finanční holdingové společnosti v EU ani 
mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU.  
J-SVI může být buď instituce, nebo skupina vedená 
mateřskou institucí v EU, mateřskou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou institucí v členském státě, 
mateřskou finanční holdingovou společností v členském státě 
nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v 
členském státě.; 
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evropskou finanční holdingovou osobou nebo 
evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou. 

§ 12u odst. 4 (4) Česká národní banka rozhodne o zařazení globální 
systémově významné instituce do jedné z alespoň 5 
kategorií na základě vyhodnocení systémové 
významnosti instituce podle předpisu Evropské komise 
přijatého v přenesené pravomoci38).  
______________ 
38) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1222/2014 ze dne 8. října 2014, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, 
pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění 
metodiky určování globálních systémově významných 
institucí a vymezení podkategorií globálních 
systémově významných institucí, v platném znění.  

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. h) 

9. Rozlišuje se přinejmenším pět podkategorií G-SVI. Nejnižší 
hranice a hranice mezi jednotlivými podkategoriemi se vymezí 
prostřednictvím skóre stanovených v souladu s určovací 
metodikou podle odstavce 2 tohoto článku. Hraniční skóre 
mezi sousedními podkategoriemi se stanoví jednoznačně a v 
souladu se zásadou, podle níž mezi jednotlivými 
podkategoriemi dochází ke konstantnímu lineárnímu nárůstu 
systémového významu, což má za následek lineární nárůst 
výše požadovaného dodatečného kmenového kapitálu tier 1, 
s výjimkou páté podkategorie a jakékoli doplněné vyšší 
podkategorie. Pro účely tohoto odstavce se systémovým 
významem rozumí očekávaný dopad, jaký by měly potíže 
dotčené G-SVI na celosvětový finanční trh. Nejnižší 
podkategorii je přiřazena kapitálová rezerva pro G-SVI ve výši 
1 % celkového objemu rizikové expozice vypočteného v 
souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 a 
kapitálová rezerva přiřazená jednotlivým podkategoriím se 
zvyšuje nejméně po 0,5 % celkového objemu rizikové 
expozice vypočteného v souladu s čl. 92 odst. 3 uvedeného 
nařízení. 

§ 12u odst. 5 (5) Česká národní banka může v odůvodněných 
případech zařadit  

 
a) globální systémově významnou instituci do 

kategorie s vyšší systémovou významností, 
b) do některé z kategorií systémové významnosti 

instituci, která nebyla určena jako systémově 
významná,  

c) globální systémově významnou instituci do 
kategorie s nižší systémovou významností s 
přihlédnutím k přeshraničním činnostem skupiny 
prováděným v rámci zúčastněných členských států 
podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 806/201439). 

 
___________________________ 
39) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se 
stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro 
řešení krize úvěrových institucí a některých 
investičních podniků v rámci jednotného 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. b) a h) 

2a. Doplňující metodika pro určení G-SVI se zakládá na 
těchto kategoriích: a) kategorie uvedené v odst. 2 písm. a) až 
d) tohoto článku; b) přeshraniční činnost skupiny, vyjma 
činností skupiny v rámci zúčastněných členských států 
uvedené v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 806/2014 (*). Každá kategorie má stejnou váhu a 
zahrnuje kvantifikovatelné ukazatele. U kategorií uvedených 
v prvním pododstavci písm. a) tohoto odstavce jsou 
ukazatele stejné jako odpovídající ukazatele určené podle 
odstavce 2. Výsledkem doplňující určovací metodiky je 
doplňkové celkové skóre pro každý hodnocený subjekt podle 
odstavce 1, na jehož základě mohou příslušné nebo 
pověřené orgány přijmout jedno z opatření uvedených v odst. 
10 písm. c). (*)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví 
jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize 
úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu 
pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. 
L 225, 30.7.2014, s. 1).; 
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mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu 
pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, 
v platném znění. 

 

10. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 9, může příslušný orgán 
nebo pověřený orgán při provádění řádného posouzení v 
rámci dohledu s využitím podkategorií a hraničních skóre 
uvedených v odstavci 9:  
a) přeřadit G-SVI z nižší podkategorie do vyšší podkategorie; 
b) zařadit subjekt uvedený v odstavci 1, jehož celkové skóre 
podle odstavce 2 je nižší než hraniční skóre nejnižší 
podkategorie, do této podkategorie nebo do vyšší 
podkategorie, a tím jej označit za G-SVI; c) s přihlédnutím k 
jednotnému mechanismu pro řešení krizí na základě 
doplňkového celkového skóre podle odstavce 2a přeřadit G-
SVI z vyšší podkategorie do nižší podkategorie.; 
 

§ 12u odst. 6 (6) Sazby kapitálové rezervy pro globální systémově 
významnou instituci pro jednotlivé kategorie 
systémové významnosti jsou stanoveny v násobcích 
0,5 procentního bodu, přičemž pro instituce zařazené 
do kategorie s nejnižší úrovní systémové významnosti 
sazba činí 1 % z celkového objemu rizikové expozice 
podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013.  
  

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. h) 

9. Rozlišuje se přinejmenším pět podkategorií G-SVI. Nejnižší 
hranice a hranice mezi jednotlivými podkategoriemi se vymezí 
prostřednictvím skóre stanovených v souladu s určovací 
metodikou podle odstavce 2 tohoto článku. Hraniční skóre 
mezi sousedními podkategoriemi se stanoví jednoznačně a v 
souladu se zásadou, podle níž mezi jednotlivými 
podkategoriemi dochází ke konstantnímu lineárnímu nárůstu 
systémového významu, což má za následek lineární nárůst 
výše požadovaného dodatečného kmenového kapitálu tier 1, 
s výjimkou páté podkategorie a jakékoli doplněné vyšší 
podkategorie. Pro účely tohoto odstavce se systémovým 
významem rozumí očekávaný dopad, jaký by měly potíže 
dotčené G-SVI na celosvětový finanční trh. Nejnižší 
podkategorii je přiřazena kapitálová rezerva pro G-SVI ve výši 
1 % celkového objemu rizikové expozice vypočteného v 
souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 a 
kapitálová rezerva přiřazená jednotlivým podkategoriím se 
zvyšuje nejméně po 0,5 % celkového objemu rizikové 
expozice vypočteného v souladu s čl. 92 odst. 3 uvedeného 
nařízení. 

§ 12v odst. 1 (1) Česká národní banka může stanovit, aby jiná 
systémově významná instituce průběžně udržovala na 
individuálním, konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě podle části první hlavy 
druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 kapitálovou rezervu pro jinou systémově 
významnou instituci.  

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. d) 

5. Příslušný orgán nebo pověřený orgán může od každé J-
SVI požadovat, aby na konsolidovaném, subkonsolidovaném 
nebo případně individuálním základě udržovala kapitálovou 
rezervu pro J-SVI až do výše 3 % celkového objemu rizikové 
expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 
575/2013, při zohlednění kritérií pro určení J-SVI. Tato 
kapitálová rezerva je tvořena kmenovým kapitálem tier 1.; 

§ 12v odst. 2 2) Česká národní banka rozhodne o určení jiné 
systémově významné instituce na konsolidovaném 
individuálním, konsolidovaném nebo 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. a) 

1. Členské státy určí orgán odpovědný za to, že jsou na 
konsolidovaném základě určeny globální systémově 
významné instituce (G-SVI) a na individuálním, 
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subkonsolidovaném základě podle části první hlavy 
druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. Jako jiná systémově významná instituce 
může být označena evropská ovládající banka, 
evropská finanční holdingová osoba, evropská 
smíšená finanční holdingová osoba skupina, v jejímž 
čele je evropská ovládající úvěrová instituce, evropská 
finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená 
finanční holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 
1, skupina, v jejímž čele je tuzemská ovládající banka, 
tuzemská finanční holdingová osoba nebo tuzemská 
smíšená finanční holdingová osoba schválená podle § 
27 odst. 1, nebo banka.  
 

subkonsolidovaném nebo případně konsolidovaném základě 
jiné systémově významné instituce (J-SVI), které jsou 
povoleny v rámci svých jurisdikcí. Tímto orgánem je příslušný 
orgán nebo pověřený orgán. Členské státy mohou určit více 
takových orgánů.  
 
Mezi G-SVI patří:  
a) skupina vedená mateřskou institucí v EU, mateřskou 
finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou 
smíšenou finanční holdingovou společností v EU, nebo  
b) instituce, která není dceřiným podnikem mateřské instituce 
v EU, mateřské finanční holdingové společnosti v EU ani 
mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU.  
J-SVI může být buď instituce, nebo skupina vedená 
mateřskou institucí v EU, mateřskou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou institucí v členském státě, 
mateřskou finanční holdingovou společností v členském státě 
nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v 
členském státě.; 

§ 12v odst. 4 (4) Česká národní banka může rozhodnout o 
stanovení sazby kapitálové rezervy pro jinou 
systémově významnou instituci do výše 2 3 % z 
celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 
3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 s přihlédnutím k systémové významnosti 
instituce podle odstavce 3. Česká národní banka při 
stanovení sazby přihlíží k tomu, aby výše sazby 
neměla nepříznivý dopad na finanční trh jako celek 
nebo jeho část v jiných členských státech Evropské 
unie nebo celé Evropské unii a nebyla překážkou pro 
fungování jednotného trhu. Česká národní banka 
může rozhodnout o stanovení sazby kapitálové 
rezervy pro jinou systémově významnou instituci 
vyšší než 3 % z celkového objemu rizikové 
expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pouze v 
návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské 
komise. Česká národní banka přezkoumává 
požadavek na kapitálovou rezervu pro jinou systémově 
významnou instituci alespoň jednou ročně. 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. d) a e) 

5. Příslušný orgán nebo pověřený orgán může od každé J-
SVI požadovat, aby na konsolidovaném, subkonsolidovaném 
nebo případně individuálním základě udržovala kapitálovou 
rezervu pro J-SVI až do výše 3 % celkového objemu rizikové 
expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 
575/2013, při zohlednění kritérií pro určení J-SVI. Tato 
kapitálová rezerva je tvořena kmenovým kapitálem tier 1. 
 
5a. S výhradou povolení Komise uvedeného ve třetím 
pododstavci tohoto odstavce může příslušný orgán nebo 
pověřený orgán od každé J-SVI požadovat, aby na 
konsolidovaném, subkonsolidovaném nebo případně 
individuálním základě udržovala kapitálovou rezervu pro J-
SVI vyšší než 3 % celkového objemu rizikové expozice 
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013. 
Tato kapitálová rezerva je tvořena kmenovým kapitálem tier 
1. Do šesti týdnů od obdržení oznámení podle odstavce 7 
tohoto článku poskytne ESRB Komisi stanovisko k tomu, zda 
je kapitálová rezerva pro J-SVI považována za vhodnou. EBA 
rovněž může Komisi poskytnout k dané kapitálové rezervě 
stanovisko podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1093/2010. 
Do tří měsíců poté, co ESRB předala oznámení podle 
odstavce 7 Komisi, přijme Komise akt, jímž zmocní příslušný 
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orgán nebo pověřený orgán k přijetí navrženého opatření, a to 
s ohledem na případné hodnocení ze strany ESRB a EBA a 
pokud je přesvědčena o tom, že kapitálová rezerva pro J-SVI 
nemá neúměrné nepříznivé účinky na finanční systém jako 
celek nebo jeho části v jiných členských státech nebo v Unii 
jako celku, nebo které by představovaly nebo vytvářely 
překážku bránící řádnému fungování vnitřního trhu.; 

§ 12v odst. 5 (5) Česká národní banka oznámí záměr stanovit nebo 
změnit sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově 
významnou instituci Evropské komisi, Evropskému 
orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro 
systémová rizika a příslušným orgánům nebo určeným 
orgánům dotčených států nejpozději 1 měsíc přede 
dnem vydání rozhodnutí podle odstavce 4, pokud jde o 
sazbu nepřevyšující 3 % z celkového objemu rizikové 
expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Pokud Česká 
národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy 
pro jinou systémově významnou instituci vyšší než 3 % 
z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, oznámí záměr Evropské radě pro 
systémová rizika 3 měsíce přede dnem vydání 
rozhodnutí podle odstavce 4. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. d) a f) 

5a. S výhradou povolení Komise uvedeného ve třetím 
pododstavci tohoto odstavce může příslušný orgán nebo 
pověřený orgán od každé J-SVI požadovat, aby na 
konsolidovaném, subkonsolidovaném nebo případně 
individuálním základě udržovala kapitálovou rezervu pro J-
SVI vyšší než 3 % celkového objemu rizikové expozice 
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013. 
Tato kapitálová rezerva je tvořena kmenovým kapitálem tier 
1. Do šesti týdnů od obdržení oznámení podle odstavce 7 
tohoto článku poskytne ESRB Komisi stanovisko k tomu, zda 
je kapitálová rezerva pro J-SVI považována za vhodnou. EBA 
rovněž může Komisi poskytnout k dané kapitálové rezervě 
stanovisko podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 1093/2010. 
Do tří měsíců poté, co ESRB předala oznámení podle 
odstavce 7 Komisi, přijme Komise akt, jímž zmocní příslušný 
orgán nebo pověřený orgán k přijetí navrženého opatření, a to 
s ohledem na případné hodnocení ze strany ESRB a EBA a 
pokud je přesvědčena o tom, že kapitálová rezerva pro J-SVI 
nemá neúměrné nepříznivé účinky na finanční systém jako 
celek nebo jeho části v jiných členských státech nebo v Unii 
jako celku, nebo které by představovaly nebo vytvářely 
překážku bránící řádnému fungování vnitřního trhu.; 
 
7. Dříve, než příslušný nebo pověřený orgán stanoví nebo 
upraví kapitálovou rezervu pro J-SVI, oznámí tuto skutečnost 
ESRB jeden měsíc před zveřejněním rozhodnutí uvedeného v 
odstavci 5 a tři měsíce před zveřejněním rozhodnutí 
příslušného nebo pověřeného orgánu uvedeného v odstavci 
5a. ESRB tato oznámení neprodleně předá Komisi, orgánu 
EBA a příslušným a pověřeným orgánům dotčených 
členských států. Tato oznámení obsahují podrobné informace 
o těchto skutečnostech: 

§ 12v odst. 7 (7) Pokud je jiná systémově významná instituce 
ovládána globální systémově významnou institucí 
nebo jinou systémově významnou institucí, která je 
evropskou ovládající bankou institucí nebo skupinou, 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. g) 

8. Aniž je dotčen článek 133 a odstavec 5 tohoto článku, 
pokud je určitá J-SVI dceřiným podnikem G-SVI nebo J-SVI, 
jež je buď institucí, nebo skupinou vedenou mateřskou 
institucí v EU, a na niž se vztahuje povinnost udržování 
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v jejímž čele je evropská ovládající úvěrová instituce, 
evropský ovládající investiční podnik, evropská 
finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená 
finanční holdingová osoba, a je povinna udržovat 
kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou 
instituci na konsolidovaném základě, pak kapitálová 
rezerva pro tuto jinou systémově významnou instituci 
na individuálním nebo subkonsolidovaném základě 
podle čl. 4 odst. 1 bodu 49 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nesmí být vyšší 
než vyšší přesáhnout nižší z těchto hodnot:  
  
a) 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 

92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, nebo  

b) kapitálové rezervy vypočtené z celkového objemu 
rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
při použití sazby kapitálové rezervy pro globální 
systémově významnou instituci nebo sazby 
kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou 
instituci aplikované na skupinu na konsolidovaném 
základě.  

 
a) součet vyšší ze sazeb kapitálové rezervy pro 

globální systémově významnou instituci nebo jinou 
systémově významnou instituci uplatňovaných pro 
skupinu na konsolidovaném základě a 1 % z 
celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, nebo  

b) 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 
92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 nebo sazba uplatňovaná pro 
skupinu na konsolidovaném základě v návaznosti 
na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise 
podle odstavce 4. 

kapitálové rezervy pro J-SVI na konsolidovaném základě, 
nepřesáhne kapitálová rezerva, která se pro danou J-SVI 
použije na individuálním nebo subkonsolidovaném základě, 
nižší z těchto úrovní: a) součet vyšší ze sazeb kapitálové 
rezervy pro G-SVI nebo J-SVI platných pro skupinu na 
konsolidovaném základě a 1 % z celkového objemu rizikové 
expozice vypočteného v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) 
č. 575/2013 a b) 3 % z celkového objemu rizikové expozice 
vypočteného v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 
575/2013 nebo sazbu, jejíž uplatňování na danou skupinu na 
konsolidovaném základě povolila Komise podle odstavce 5a 
tohoto článku. 

§ 12w odst. 1 (1) Česká národní banka sdělí Evropské radě pro 
systémová rizika názvy institucí označených jako 
globální systémově významné a jiné systémově 
významné včetně kategorií systémové 
významnosti, do kterých byly globální systémově 
významné instituce zařazeny, a uvede důvody, pro 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. j) 

12. Příslušný orgán nebo pověřený orgán oznámí ESRB 
názvy G-SVI a J-SVI a příslušné podkategorie, do nichž jsou 
jednotlivé G-SVI zařazeny. Toto oznámení obsahuje plné 
zdůvodnění, proč bylo nebo nebylo provedeno posouzení v 
rámci dohledu v souladu s odst. 10 písm. a), b) a c). ESRB 
předá tato oznámení neprodleně Komisi a orgánu EBA a 
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které tak činí. 
 

zveřejní názvy systémově významných institucí. Příslušné 
orgány nebo pověřené orgány zveřejní informace o tom, do 
jakých podkategorií jsou jednotlivé G-SVI zařazeny. Příslušný 
orgán nebo pověřený orgán jednou ročně přezkoumá určení 
G-SVI a J-SVI a zařazení jednotlivých G- SVI do podkategorií 
a o výsledku tohoto přezkumu informuje dotčené systémově 
významné instituce a ESRB, který výsledky neprodleně předá 
Komisi a orgánu EBA. Příslušný orgán nebo pověřený orgán 
zveřejní aktualizovaný seznam určených systémově 
významných institucí, jakož i informace o tom, do jaké 
podkategorie jsou jednotlivé určené G-SVI zařazeny. 

§ 12y odst. 2 (2) Globální systémově významná instituce podle § 
12u odst. 2 není oprávněna rozdělit kmenový 
kapitál tier 1 v rozsahu, který by vedl k nesplnění 
povinnosti udržovat kapitálovou rezervu 
k pákovému poměru v požadované výši. 

 

32019L0878  
 

čl. 1 odst. 52  Omezení týkající se rozdělování výnosů v případě nesplnění 
požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru 

 
1.   Instituce, která splňuje požadavek kapitálové rezervy 
k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) 
č. 575/2013, nerozdělí výnosy související s kmenovým 
kapitálem tier 1 v rozsahu, v jakém by tím došlo ke snížení 
jejího kmenového kapitálu tier 1 na úroveň, kdy by požadavek 
kapitálové rezervy k pákovému poměru již splněn nebyl. 

§ 12y odst. 3 (3) Pokud globální systémově významná instituce 
podle § 12u odst. 2 požadavek kapitálové rezervy 
k pákovému poměru neplní, dodržuje pravidla 
omezující rozdělení kmenového kapitálu tier 1 a do 
5 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k poklesu 
kapitálové rezervy k pákovému poměru pod 
požadovanou výši, předloží České národní bance 
žádost o schválení plánu na obnovení kapitálu. 
Česká národní banka může tuto lhůtu prodloužit až 
na 10 pracovních dnů v závislosti na posouzení 
individuální situace dané osoby s přihlédnutím k 
rozsahu a složitosti jejích činností. 

 

32019L0878  
 

čl. 1 odst. 52 
 

Omezení týkající se rozdělování výnosů v případě nesplnění 
požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru 

2.   Instituce, která nesplňuje požadavek kapitálové rezervy 

k pákovému poměru, vypočte nejvyšší rozdělitelnou částku 

související s pákovým poměrem (dále jen „L-MDA“) v souladu 

s odstavcem 4 a oznámí tuto částku příslušnému orgánu. 

Použije-li se první pododstavec, instituce nepřijme žádné 

z níže uvedených opatření dříve, než vypočte L-MDA: 
a) rozdělení výnosů souvisejících s kmenovým kapitálem 

tier 1; 
b) převzetí závazku k výplatě pohyblivé složky odměny 

nebo zvláštních penzijních výhod nebo k výplatě 
pohyblivé složky odměny, pokud tento závazek k výplatě 
vznikl v době, kdy instituce nesplňovala požadavky 
kombinovaných kapitálových rezerv; nebo 

c) provedení plateb na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1. 
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  32019L0878 čl. 1 odst. 53  1.V případě, že instituce nesplňuje na ni vztahující se 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, nebo 
případně na ni použitelný požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru, vyhotoví plán zachování kapitálu a 
předloží jej příslušnému orgánu do pěti pracovních dnů ode 
dne, kdy zjistila, že předmětný požadavek nesplňuje, ledaže 
příslušný orgán povolí delší lhůtu v délce nejvýše deseti dnů. 

§ 12y odst. 4 (4) Česká národní banka plán na obnovení kapitálu 
podle odstavce 3 schválí, jestliže lze očekávat, že 
na základě tohoto plánu globální systémově 
významná instituce podle § 12u odst. 2 požadavek 
kapitálové rezervy k pákovému poměru ve 
stanovené lhůtě splní. Pokud Česká národní banka 
plán na obnovení kapitálu neschválí, uloží opatření 
k nápravě podle § 26 odst. 2 písm. a) bod 14 nebo 
§ 26 odst. 2 písm. g). 

32019L0878  
 

čl. 1 odst. 53  1. V případě, že instituce nesplňuje na ni vztahující se 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, nebo 
případně na ni použitelný požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru, vyhotoví plán zachování kapitálu a 
předloží jej příslušnému orgánu do pěti pracovních dnů ode 
dne, kdy zjistila, že předmětný požadavek nesplňuje, ledaže 
příslušný orgán povolí delší lhůtu v délce nejvýše deseti dnů.“ 

  32013L0036 Čl. 142 odst. 3 a 4 3. Příslušný orgán posoudí plán zachování kapitálu, přičemž 
tento plán schválí pouze tehdy, pokud dospěje k závěru, že v 
případě realizace tohoto plánu lze s rozumnou mírou 
pravděpodobnosti očekávat, že díky němu dojde k zachování 
nebo vytvoření kapitálu dostatečného k tomu, aby byla 
instituce schopna splnit na ni použitelné požadavky 
kombinovaných kapitálových rezerv, a to ve lhůtě, kterou 
bude příslušný orgán považovat za odpovídající.  
4. V případě, že příslušný orgán plán zachování kapitálu 
neschválí v souladu s odstavcem 3, nařídí některé z 
následujících opatření, popřípadě obě tato opatření 
současně:  
a) příslušný orgán bude požadovat, aby instituce navýšila svůj 
kapitál na určenou výši, a to ve stanovených lhůtách;  
b) příslušný orgán vykoná svou pravomoc dle článku 102 
nařídit přísnější omezení týkající se rozdělování výnosů, než 
které požaduje článek 141. 

§ 12y odst. 5  (5) Česká národní banka stanoví vyhláškou 
a) pravidla a omezení při nesplnění požadavku 

kapitálové rezervy k pákovému poměru, včetně 
pravidel pro výpočet nejvyšší částky k možnému 
rozdělení související s pákovým poměrem a 

b) náležitosti plánu na obnovení kapitálu. 
 

32019L0878  
 

čl. 1 odst. 52  
 

Omezení týkající se rozdělování výnosů v případě nesplnění 
požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru 

2. Instituce, která nesplňuje požadavek kapitálové rezervy 
k pákovému poměru, vypočte nejvyšší rozdělitelnou částku 
související s pákovým poměrem (dále jen „L-MDA“) v souladu 
s odstavcem 4 a oznámí tuto částku příslušnému orgánu. 

Použije-li se první pododstavec, instituce nepřijme žádné 
z níže uvedených opatření dříve, než vypočte L-MDA: 
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a) rozdělení výnosů souvisejících s kmenovým 
kapitálem tier 1; 

b) převzetí závazku k výplatě pohyblivé složky odměny 
nebo zvláštních penzijních výhod nebo k výplatě 
pohyblivé složky odměny, pokud tento závazek 
k výplatě vznikl v době, kdy instituce nesplňovala 
požadavky kombinovaných kapitálových rezerv; 
nebo 

c) provedení plateb na nástroje vedlejšího kapitálu tier 
1. 

3. Jestliže instituce nesplňuje nebo nepřekračuje požadavek 
kapitálové rezervy k pákovému poměru, nevyplatí 
prostřednictvím žádného z opatření uvedených v odst. 2 
druhém pododstavci písm. a), b) a c) částku vyšší než L-
MDA, která se vypočte v souladu s odstavcem 4. 
 
4. Instituce vypočtou L-MDA vynásobením součtu 
vypočteného v souladu s odstavcem 5 činitelem určeným 
v souladu s odstavcem 6. L-MDA se sníží o jakoukoli částku 
vyplývající z opatření uvedených v odst. 2 druhém 
pododstavci písm. a), b) nebo c). 
 
5. Součet, jenž se má vynásobit podle odstavce 4, se skládá 
z: 

a) jakýchkoliv mezitímních zisků, které nejsou zahrnuty 
v kmenovém kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 575/2013, po odečtení jakéhokoli rozdělení zisků nebo 
jakýchkoli plateb týkajících se opatření uvedených v odst. 2 
druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) tohoto článku, 

plus 
 

b) jakýchkoliv zisků ke konci roku, které nejsou zahrnuty 
v kmenovém kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 575/2013, po odečtení jakéhokoli rozdělení zisků nebo 
jakýchkoli plateb týkajících se opatření uvedených v odst. 2 
druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) tohoto článku, 

minus 

c) částky, které by bylo nutno zaplatit na dani, pokud by 
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částky uvedené v písmenech a) a b) tohoto odstavce zůstaly 
nerozděleny. 

6. Činitel uvedený v odstavci 4 se určí takto: 

a) hodnota činitele se rovná 0, pokud se kmenový kapitál tier 
1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro účely 
plnění požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 
č. 575/2013 a podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
v rámci řešení rizika nadměrné páky, které čl. 92 odst. 1 
písm. d) uvedeného nařízení dostatečně nepokrývá, přičemž 
nadměrná páka je vyjádřena jako procento z celkové míry 
expozic vypočtené podle čl. 429 odst. 4 uvedeného nařízení, 
nachází v prvním (tj. nejnižším) kvartilu požadavku kapitálové 
rezervy k pákovému poměru; 

b) hodnota činitele se rovná 0,2, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení 
(EU) č. 575/2013 a podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice, v rámci řešení rizika nadměrné páky, které čl. 92 
odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení dostatečně nepokrývá, 
přičemž nadměrná páka je vyjádřena jako procento z celkové 
míry expozic vypočtené podle čl. 429 odst. 4 uvedeného 
nařízení, nachází v druhém kvartilu požadavku kapitálové 
rezervy k pákovému poměru; 

c) hodnota činitele se rovná 0,4, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení 
(EU) č. 575/2013 a podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice, v rámci řešení rizika nadměrné páky, které čl. 92 
odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení dostatečně nepokrývá, 
přičemž nadměrná páka je vyjádřena jako procento z celkové 
míry expozic vypočtené podle čl. 429 odst. 4 uvedeného 
nařízení, nachází v třetím kvartilu požadavku kapitálové 
rezervy k pákovému poměru; 

d) hodnota činitele se rovná 0,6, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení 
(EU) č. 575/2013 a podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice v rámci řešení rizika nadměrné páky, které čl. 92 
odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení dostatečně nepokrývá, 
přičemž nadměrná páka je vyjádřena jako procento z celkové 
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míry expozic vypočtené podle čl. 429 odst. 4 uvedeného 
nařízení, nachází ve čtvrtém (tj. nejvyšším) kvartilu 
požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru. 

Dolní a horní hranice každého kvartilu požadavku kapitálové 
rezervy k pákovému poměru se vypočtou takto: 

 

 

kde: 

Qn = pořadové číslo daného kvartilu. 

7. Omezení stanovená tímto článkem se použijí pouze na 
platby, které budou mít za následek snížení kmenového 
kapitálu tier 1 nebo snížení zisků, a za podmínky, že odložení 
nebo neprovedení platby nebude představovat selhání nebo 
splnění podmínky pro zahájení insolvenčního řízení proti 
dotčené instituci. 

8. Pokud některá instituce nesplní požadavek kapitálové 
rezervy k pákovému poměru a má v úmyslu rozdělit kterýkoli 
ze svých rozdělitelných zisků nebo podniknout opatření 
uvedená v odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) a c) 
tohoto článku, oznámí tuto skutečnost příslušnému orgánu 
a poskytne informace uvedené v čl. 141 odst. 8, s výjimkou 
písm. a) bodu iii), a L-MDA vypočtenou v souladu 
s odstavcem 4 tohoto článku. 

9. Instituce udržují v platnosti opatření k zajištění toho, aby 
byly částky rozdělitelných zisků a L-MDA vypočteny správně, 
a musí být schopny na žádost příslušného orgánu přesnost 
tohoto výpočtu prokázat. 

10. Pro účely odstavců 1 a 2 tohoto článku zahrne rozdělení 
v souvislosti s kmenovým kapitálem tier 1 jakoukoli z položek 
uvedených v čl. 141 odst. 10. 

 
  32019L0878  čl. 1 odst. 53 1. V případě, že instituce nesplňuje na ni vztahující se 
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 požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, nebo 
případně na ni použitelný požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru, vyhotoví plán zachování kapitálu a 
předloží jej příslušnému orgánu do pěti pracovních dnů ode 
dne, kdy zjistila, že předmětný požadavek nesplňuje, ledaže 
příslušný orgán povolí delší lhůtu v délce nejvýše deseti dnů. 

  32013L0036 Čl. 142 odst. 3 a 4 3. Příslušný orgán posoudí plán zachování kapitálu, přičemž 
tento plán schválí pouze tehdy, pokud dospěje k závěru, že v 
případě realizace tohoto plánu lze s rozumnou mírou 
pravděpodobnosti očekávat, že díky němu dojde k zachování 
nebo vytvoření kapitálu dostatečného k tomu, aby byla 
instituce schopna splnit na ni použitelné požadavky 
kombinovaných kapitálových rezerv, a to ve lhůtě, kterou 
bude příslušný orgán považovat za odpovídající.  
4. V případě, že příslušný orgán plán zachování kapitálu 
neschválí v souladu s odstavcem 3, nařídí některé z 
následujících opatření, popřípadě obě tato opatření 
současně:  
a) příslušný orgán bude požadovat, aby instituce navýšila svůj 
kapitál na určenou výši, a to ve stanovených lhůtách;  

b) příslušný orgán vykoná svou pravomoc dle článku 102 
nařídit přísnější omezení týkající se rozdělování výnosů, než 
které požaduje článek 141. 

 § 20 odst. 9 písm. b)  (9) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud 
s ohledem na zajištění řádného a obezřetného vedení 
banky nejsou důvodné obavy z možného vlivu na 
výkon její činnosti a pokud jsou splněny tyto podmínky:  
 
a) osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou 
důvěryhodné,  
b) osoby, které jsou v souvislosti s nabytím 

kvalifikované účasti navrhovány na členy 
statutárního orgánu, a členy správní rady, členy 
dozorčí rady a osoby ve vrcholném vedení banky, 
které zastávají v bance výkonné řídicí funkce 
a jsou odpovědné vedení banky za její každodenní 
řízení, splňují bez zjevných pochybností podmínku 
důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušeností,  

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 10  b) pověst, znalosti, dovednosti a zkušenosti, jak je stanoveno 
v čl. 91 odst. 1, všech členů vedoucího orgánu, kteří budou v 
důsledku navrhovaného nabytí řídit činnosti úvěrové 
instituce;“. 

§ 20 odst. 9 písm. e)  e) struktura konsolidačního celku, do kterého má být 
banka zahrnuta skupiny, jejíž součástí má banka 
být, nebrání účinnému dohledu nad bankou a 

32013L0036 Čl. 23 odst. 1 1. S ohledem na možný vliv navrhovaného nabyvatele na 
úvěrovou instituci posuzují příslušné orgány při posuzování 
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dohledu na konsolidovaném základě, účinné 
výměně informací mezi Českou národní bankou a 
orgánem dohledu jiného členského státu, který 
vykonává dohled nad finančním trhem, nebo 
neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých 
orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem 
při dohledu na konsolidovaném základě a nad 
osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního 
celku v této skupině, a  

 

oznámení uvedeného v čl. 22 odst. 1 a informací uvedených v 
čl. 22 odst. 3 za účelem zajištění řádného a obezřetného 
řízení úvěrové instituce, v níž je navrhováno nabytí, vhodnost 
navrhovaného nabyvatele a finanční rozumnost 
navrhovaného nabytí podle těchto kritérií:  

a) pověst navrhovaného nabyvatele;  

b) pověst, znalosti, dovednosti a zkušenosti, jak je stanoveno 
v čl. 91 odst. 1, všech členů vedoucího orgánu a všech členů 
vrcholného vedení, kteří budou v důsledku navrhovaného 
nabytí řídit činnosti úvěrové instituce;  

c) finanční zdraví navrhovaného nabyvatele, zejména ve 
vztahu k vykonávané a plánované činnosti v úvěrové instituci, 
v níž je navrhováno nabytí;  

d) skutečnost, zda bude úvěrová instituce schopna dodržet a 
nadále dodržovat obezřetnostní požadavky na základě této 
směrnice, nařízení (EU) č. 575/2013, a případně jiného práva 
Unie, zejména směrnic 2002/87/ES a 2009/110/ES, včetně 
skutečnosti, zda má skupina, jejíž součástí se úvěrová 
instituce stane, strukturu umožňující výkon účinného dohledu, 
účinnou výměnu informací mezi příslušnými orgány a 
vymezení působnosti mezi příslušnými orgány;  

e) skutečnost, zda existuje důvodné podezření, že ve spojení 
s navrhovaným nabytím dochází nebo došlo k praní peněz 
nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně ve smyslu 
článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a financování terorismu (1) 
nebo že by navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko takového 
jednání. 

 § 20 odst. 15 (15) Posuzuje-li Česká národní banka žádost podle 
odstavce 3 spolu s žádostí o schválení podle § 28, 
koordinuje činnost v závislosti na daném případě s 
příslušným orgánem dohledu z jiného členského 
státu, určeným k výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě, a je-li odlišný, s 
příslušným orgánem dohledu v členském státě, v 
němž má osoba žádající podle § 28 sídlo nebo 
bydliště. V takovém případě se běh lhůty podle 
odstavce 7 staví až do okamžiku právní moci 
rozhodnutí o žádosti o schválení podle § 28 nebo o 
žádosti o výjimku z povinnosti schválení podle § 
29.  

32019L0878 Čl. 1 odst. 9  2.Pro účely odstavce 1 finanční holdingové společnosti a 
smíšené finanční holdingové společnosti v něm uvedené 
poskytnou orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném 
základě, a je-li odlišný, příslušnému orgánu v členském státě, 
v němž jsou usazeny, tyto informace:  
a) organizační struktura skupiny, jíž je finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
součástí, s jasným uvedením dceřiných podniků a případných 
mateřských podniků, a umístění a druhy činnosti každého ze 
subjektů ve skupině;  
b) informace týkající se jmenování alespoň dvou osob, které 
finanční holdingovou společnost nebo smíšenou finanční 
holdingovou společnost skutečně řídí, a splnění požadavků 
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 stanovených v článku 121, pokud jde o kvalifikaci ředitelů;  
c) informace týkající se splnění kritérií stanovených v článku 
14, pokud jde o akcionáře a společníky, je-li dceřiným 
podnikem finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti úvěrová instituce;  
d) vnitřní uspořádání a rozdělení úkolů uvnitř skupiny;  
e) jakékoli jiné informace, které mohou být nezbytné pro 
provedení posouzení uvedených v odstavcích 3 a 4 tohoto 
článku.  
Probíhá-li schvalování finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti souběžně s 
posuzováním podle článku 22, příslušný orgán pro účely 
uvedeného článku koordinuje činnost v závislosti na daném 
případě s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném 
základě, a je-li odlišný, s příslušným orgánem v členském 
státě, kde je finanční holdingová společnost nebo smíšená 
finanční holdingová společnost usazena. Lhůta pro posouzení 
uvedená v čl. 22 odst. 3 druhém pododstavci se v tomto 
případě staví na dobu přesahující 20 pracovních dnů, dokud 
není postup stanovený v tomto článku dokončen. 

 § 22 odst. 8 (8) Česká národní banka může nařídit bance změnu 
auditora, pokud auditor nesplní povinnost 
informovat Českou národní banku o skutečnostech 
zjištěných podle § 21 odst. 3 a 4 zákona č. 93/2009 
Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 15  Členské státy stanoví, že příslušné orgány mohou požadovat 
nahrazení osoby uvedené v prvním pododstavci, pokud tato 
osoba svým jednáním poruší své povinnosti podle prvního 
pododstavce. 

§ 24 odst. 2 (2) Pobočka banky z jiného než členského státu je 
povinna vypracovat a předkládat České národní bance 
informace a podklady, včetně informací potřebných 
pro celkové sledování činnosti pobočky, jejichž 
obsah, formu, lhůty a způsob předkládání stanoví 
Česká národní banka vyhláškou. Pobočka banky z 
jiného než členského státu je povinna předložit České 
národní bance na její žádost další doklady a jiné 
materiály potřebné pro výkon dohledu a podle 
požadavku České národní banky poskytnout k tomu 
všechny potřebné informace. Pobočka banky z 
členského státu je povinna vypracovat a předkládat 
České národní bance informace a podklady podle § 5j, 
jejichž obsah, formu, lhůty a způsob předkládání 
stanoví Česká národní banka vyhláškou. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 11 
písm. a)  

„1a. Členský stát vyžaduje, aby pobočky úvěrových institucí, 
jež mají skutečné sídlo ve třetí zemi, podávaly příslušným 
orgánům alespoň jednou ročně zprávu obsahující tyto 
informace: 
 
a) celková aktiva odpovídající činnostem pobočky povolené v 
daném členském státě; 
 
b) informace o likvidních aktivech, jež má pobočka k dispozici, 
a zejména o dostupnosti likvidních aktiv v měnách členských 
států; 
 
c) kapitál, který má pobočka k dispozici; 
 
d) systémy ochrany vkladů, které mají vkladatelé v pobočce k 
dispozici; 
 
e) systémy řízení rizik; 
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f) systémy správy a řízení včetně osob zastávajících klíčové 
funkce pro činnosti pobočky; 
 
g) ozdravné plány, které se na pobočku vztahují, a 
 
h) jakékoli další informace, které příslušný orgán považuje za 
nezbytné pro komplexní sledování činností pobočky.“; 

§ 25a odst. 3 písm. 
c) 

c) poskytnutí informace získané při výkonu bankovního 
dohledu pracovníkům České národní banky, kteří 
spolupůsobí při výkonu dohledu nad finančním 
trhem nebo na řešení krize, na řešení krize nebo 
při výkonu správního dozoru nad plněním 
povinností podle zákona upravujícího opatření proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, pro plnění jejich úkolů, 

 

32019L0878 1 odst. 12 písm. a)  a) písmeno g) se nahrazuje tímto: 
 
„g) orgány odpovědnými za dohled nad povinnými osobami 
uvedenými v čl. 2 odst. 1 bodu 1 a 2 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (*5) z hlediska souladu s 
uvedenou směrnicí a finančními zpravodajskými jednotkami; 
 
(*5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 
ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního 
systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o 
zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES 
a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 
73).“;" 

§ 25a odst. 4 Totéž platí ve vztahu k veřejným orgánům a dalším 
osobám v členských státech a s výjimkou orgánů a 
osob podle písmen g), h), j) a l) i v jiných státech a 
dále ve vztahu k Evropské centrální bance, 
Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě 
pro systémová rizika22), přičemž při poskytnutí 
informací podle písmena e) mohou být takové 
informace poskytnuty pouze po předchozím sdělení 
jmen a přesného vymezení úkolů osob, jimž mají být 
tyto informace předány. 
 

32013L0036 čl. 57 odst. 4 a 6 
 

4. Provádějí-li orgány nebo subjekty uvedené v odstavci 1 
zjišťování nebo vyšetřování s pomocí, jejíž povaha vyplývá z 
jejich konkrétní pravomoci, osob k tomu pověřených, které 
nejsou zaměstnanci veřejné správy, může členský stát rozšířit 
možnost výměny informací stanovenou v odst. 3 prvním 
pododstavci na tyto osoby za podmínek upřesněných v odst. 
3 druhém pododstavci.  

6. Pro uplatnění odstavce 4 sdělí orgány nebo subjekty 
uvedené v odstavci 3 příslušným orgánům, které sdělily 
dotyčnou informaci, jména a přesné vymezení úkolů osob, 
jimž má být informace předána. 

§ 25a odst. 6 (6) Informace získané v souvislosti s výkonem 
bankovního dohledu mohou být poskytnuty též 
mezinárodním organizacím, působícím na úseku boje 
proti trestné činnosti, a dále orgánům cizích států 
činným v trestním řízení pro plnění jejich funkce, a 
dále příslušným orgánům dohledu nebo subjektům 
odpovědným za uplatňování pravidel týkajících se 
strukturálního oddělení v rámci skupiny. 

32019L0878 čl. 1 odst. 12 
písm. b)  

h) příslušnými orgány nebo subjekty odpovědnými za 
uplatňování pravidel týkajících se strukturálního oddělení v 
rámci bankovní skupiny. 

§ 25a odst. 7 (7) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu 32019L0878 čl. 1 odst. 14  1.   Bez ohledu na čl. 53 odst. 1 a článek 54 mohou příslušné 
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mohou být na výslovnou žádost poskytovány též 
 
a) Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance 
pro účely hodnocení v rámci programu hodnocení 
finančního sektoru, 
b) Bance pro mezinárodní platby pro účely 
kvantitativních studií dopadu, 
c) Radě pro finanční stabilitu pro účely její dohlížecí 
funkce. 
 

orgány při dodržení podmínek stanovených v odstavcích 2, 3 
a 4 tohoto článku předat některé informace následujícím 
subjektům nebo je s nimi sdílet: 
 
a) Mezinárodní měnový fond a Světová banka, pro účely 
hodnocení v rámci programu hodnocení finančního sektoru; 
 
b) Banka pro mezinárodní platby, pro účely kvantitativních 
studií dopadu; 
 
c) Rada pro finanční stabilitu, pro účely její dohlížecí funkce. 

§ 25a odst. 9 (9) Poskytnutí informací podle odstavce 7 je dále 
možné, pouze pokud 
 
a) mají souhrnnou, či anonymizovanou podobu, 
přičemž jiné informace je možné poskytnout jen 
v prostorách České národní banky, 
b) je žádost dostatečně odůvodněna s ohledem na 
konkrétní úkoly žádajícího subjektu v souladu s jeho 
mandátem stanoveným příslušnými mezinárodními 
smlouvami nebo úmluvami upravujícími jeho činnost, 
c) je žádost dostatečně konkrétní, pokud jde o povahu, 
rozsah a formát požadovaných informací a způsob 
jejich sdělení nebo předání, 
d) požadované informace jsou nezbytně nutné k plnění 
konkrétních úkolů žádajícího subjektu a nepřesahují 
rámec jeho úkolů, jež jsou mu stanoveny příslušnými 
mezinárodními smlouvami nebo úmluvami upravujícími 
jeho činnost, a 
e) žádající subjekt podle odstavce 7 poskytne 
dostatečné záruky, že informace budou předány nebo 
sděleny výlučně osobám přímo zapojeným do plnění 
konkrétního úkolu a že tyto informace budou chráněny 
profesním tajemstvím nejméně v rozsahu povinnosti 
mlčenlivosti podle tohoto zákona. 
 

32019L0878  čl. 1 odst. 14  2.   Příslušné orgány mohou důvěrné informace sdílet pouze 
na výslovnou žádost dotčeného subjektu a jsou-li splněny 
alespoň tyto podmínky: 
 
a) žádost je patřičně zdůvodněna s ohledem na konkrétní 
úkoly žádajícího subjektu v souladu s jeho mandátem 
stanoveným právními předpisy; 
 
b) žádost je dostatečně konkrétní, pokud jde o povahu, 
rozsah a formát požadovaných informací a způsob jejich 
sdělení nebo předání; 
 
c) požadované informace jsou nezbytně nutné k plnění 
konkrétních úkolů žádajícího subjektu a nepřesahují rámec 
jeho úkolů stanovených právními předpisy; 
 
d) informace jsou předány nebo sděleny výlučně osobám 
přímo zapojeným do plnění konkrétního úkolu; 
 
e) osoby mající přístup k těmto informacím podléhají 
požadavkům profesního tajemství alespoň rovnocenným těm, 
které jsou uvedeny v čl. 53 odst. 1. 
 
3.   Podá-li žádost kterýkoli ze subjektů uvedených v odstavci 
1, mohou příslušné orgány předat pouze souhrnné nebo 
anonymizované informace; jiné informace mohou sdílet pouze 
ve svých prostorách 

§ 25c odst. 1 (1) Česká národní banka při výkonu dohledu zároveň 
přezkoumává a vyhodnocuje, zda uspořádání, 
strategie, postupy a mechanismy zavedené bankou za 
účelem splnění požadavků stanovených tímto 
zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie 

32019L0878 Čl. 1 odst. 28 
písm. a)  

a) v odstavci 1 se vypouští slovo „úvěrové“ a zrušuje se 
písmeno b); 
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upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo 
rozhodnutím Evropské komise, kapitál a likvidita banky 
zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz banky a řádné 
řízení a krytí rizik. Česká národní banka vždy 
vyhodnocuje rizika, kterým banka je nebo může být 
vystavena, rizika, která může banka představovat pro 
finanční trh s ohledem na zjištění a měření 
systémového rizika podle čl. 23 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 nebo 
doporučení Evropské rady pro systémová rizika, a 
rizika odhalená zátěžovými testy. 

§ 25c odst. 2 (2) Česká národní banka provádí přezkum a 
vyhodnocování v periodicitě a intenzitě přiměřené 
velikosti, významu a postavení banky na finančním 
trhu a charakteru, rozsahu a složitosti jejích činností, 
minimálně však jednou ročně, a v rozsahu bance 
stanovených požadavků podle části první hlavy druhé 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské 
komise. Při provádění přezkumu a vyhodnocování 
uplatňuje Česká národní banka zásadu přiměřenosti v 
souladu s kritérii zveřejňovanými podle § 38j odst. 1 
písm. c). 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 28 
písm. b)  

 Při provádění přezkumu a hodnocení podle odstavce 1 
tohoto článku uplatňují příslušné orgány zásadu 
proporcionality v souladu s kritérii zveřejněnými podle čl. 143 
odst. 1 písm. c).; 

§ 25c odst. 3 písm. 
j) 

j) zhodnocení systémového rizika.  
 

32019L0878 čl. 1 odst. 29 písm. 
a)  

a) v odstavci 1 se zrušuje písmeno j); 

§ 25c odst. 4 (4) Česká národní banka dále přezkoumává a 
vyhodnocuje  
  
a) celkové řízení rizika likvidity banky; přitom prosazuje 
rozvoj řádných vnitřních metodik a bere v úvahu 
postavení banky na finančních trzích a řádně zohlední 
v rozhodnutích učiněných v návaznosti na přezkum a 
vyhodnocování možný dopad na stabilitu finančního 
systému ve všech ostatních dotčených členských 
státech,  
b) expozice banky vůči úrokovému riziku investičního 
portfolia, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí 
portfolio, do kterého se zařazují nástroje, které se 
nezařazují do obchodního portfolia; pokud by v 
důsledku náhlé a neočekávané změny úrokových 
sazeb o více než 2 procentní body nebo o hodnotu 
stanovenou v obecných pokynech Evropského orgánu 

32019L0878 čl. 1 odst. 29 písm. 
b)  

5. Do přezkumu a hodnocení prováděného příslušnými 
orgány se zahrne expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
 
Pravomoci dohledu se vykonávají přinejmenším v těchto 
případech: 
 
a) jestliže ekonomická hodnota vlastního kapitálu instituce 
uvedená v čl. 84 odst. 1 se z důvodu náhlé a neočekávané 
změny v úrokových sazbách popsané v kterémkoli ze šesti 
dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby sníží o 
více než 15 % jejího kapitálu tier 1; 
 
b) jestliže u instituce z důvodu náhlé a neočekávané změny v 
úrokových sazbách popsané v jednom ze dvou dohledových 
šokových scénářů pro úrokové sazby dojde k velkému 
poklesu čistého úrokového výnosu uvedeného v čl. 84 odst. 
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pro bankovnictví poklesla ekonomická hodnota banky 
o více než 20 % kapitálu, uloží Česká národní banka 
odpovídající opatření k nápravě Česká národní banka 
uloží odpovídající opatření k nápravě podle § 26 odst. 
2 nebo stanoví jiné modelovací a parametrické 
předpoklady, než jaké stanovila Evropská komise v 
přímo použitelném předpisu v přenesené pravomoci, 
alespoň pokud 
1. se v důsledku náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb podle kteréhokoliv z 6 dohledových 
šokových scénářů pro úrokové sazby stanovených 
přímo použitelným předpisem Komise v přenesené 
pravomoci (EU), kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2013/36/ EU
40)

, sníží 

ekonomická hodnota kapitálu banky o více než 15 % 
kapitálu tier 1, nebo 
2. u banky v důsledku náhlé a neočekávané změny 
úrokových sazeb podle jednoho ze 2 dohledových 
šokových scénářů pro úrokové sazby stanovených 
přímo použitelným předpisem Komise v přenesené 
pravomoci (EU), kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU
40)

, dojde 

k velkému poklesu čistého úrokového výnosu 
investičního portfolia, 
c) expozice banky vůči riziku nadměrné páky, kterou 
se pro účely tohoto zákona rozumí páka podle čl. 4 
odst. 1 bodu 93 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, a které je identifikováno na 
základě ukazatelů nadměrné páky včetně pákového 
poměru určeného podle článku 429 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, při 
vyhodnocování přiměřenosti pákového poměru a při 
vyhodnocování uspořádání, strategií, postupů a 
mechanismů zavedených bankou pro řízení rizika 
nadměrné páky, kterým se pro účely tohoto zákona 
rozumí riziko nadměrné páky podle čl. 4 odst. 1 bodu 
94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, přihlédne Česká národní banka k modelu 
podnikání banky,  
d) řídicí a kontrolní systém banky, podnikovou kulturu 
a způsobilost členů statutárního orgánu, členů správní 
rady a členů dozorčí rady banky vykonávat své 
povinnosti; při přezkumu a vyhodnocování může 

1. 
 
Bez ohledu na druhý pododstavec nejsou příslušné orgány 
povinny vykonávat pravomoci dohledu, jestliže mají na 
základě přezkumu a hodnocení podle tohoto odstavce za to, 
že je řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního 
portfolia ze strany instituce přiměřené a že instituce není 
úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia 
vystavena nadměrně. 
 
Pro účely tohoto odstavce se „pravomocemi dohledu“ 
rozumějí pravomoci uvedené v čl. 104 odst. 1 nebo pravomoc 
stanovit modelovací a parametrické předpoklady jiné než ty, 
které určil orgán EBA podle odst. 5a písm. b) tohoto článku, 
jež mají instituce promítnout do výpočtu ekonomické hodnoty 
vlastního kapitálu podle čl. 84 odst. 1.“; 
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Česká národní banka požadovat po bance program 
jednání statutárního orgánu, správní rady a dozorčí 
rady a jejich výborů včetně souvisejících podkladových 
dokumentů a výsledků vnitřního a vnějšího hodnocení 
činnosti statutárního orgánu, správní rady a dozorčí 
rady.  
40) Čl. 98 odst. 5a směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k 
činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním 
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními 
podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, ve znění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878. 

§ 25c odst. 5 (5) Česká národní banka nemusí uložit opatření 
k nápravě ani stanovit jiné modelovací a parametrické 
předpoklady podle odstavce 4 písm. b), jestliže má na 
základě přezkumu a vyhodnocování za to, že řízení 
úrokového rizika vyplývajícího z investičního portfolia 
ze strany banky je přiměřené a že banka není 
úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia 
vystavena nadměrně. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 29 
písm. b)  

5. Do přezkumu a hodnocení prováděného příslušnými 
orgány se zahrne expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
 
Pravomoci dohledu se vykonávají přinejmenším v těchto 
případech: 
 
a) jestliže ekonomická hodnota vlastního kapitálu instituce 
uvedená v čl. 84 odst. 1 se z důvodu náhlé a neočekávané 
změny v úrokových sazbách popsané v kterémkoli ze šesti 
dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby sníží o 
více než 15 % jejího kapitálu tier 1; 
 
b) jestliže u instituce z důvodu náhlé a neočekávané změny v 
úrokových sazbách popsané v jednom ze dvou dohledových 
šokových scénářů pro úrokové sazby dojde k velkému 
poklesu čistého úrokového výnosu uvedeného v čl. 84 odst. 
1. 
 
Bez ohledu na druhý pododstavec nejsou příslušné orgány 
povinny vykonávat pravomoci dohledu, jestliže mají na 
základě přezkumu a hodnocení podle tohoto odstavce za to, 
že je řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního 
portfolia ze strany instituce přiměřené a že instituce není 
úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia 
vystavena nadměrně. 
 
Pro účely tohoto odstavce se „pravomocemi dohledu“ 
rozumějí pravomoci uvedené v čl. 104 odst. 1 nebo pravomoc 
stanovit modelovací a parametrické předpoklady jiné než ty, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMCLN41R)



Stránka 50 (celkem 125) 

které určil orgán EBA podle odst. 5a písm. b) tohoto článku, 
jež mají instituce promítnout do výpočtu ekonomické hodnoty 
vlastního kapitálu podle čl. 84 odst. 1. 

§ 25d odst. 1 (1) Česká národní banka může u bank s podobným 

rizikovým profilem přizpůsobit metodiku provádění 
procesu přezkumu a vyhodnocování s ohledem na 
rizikově orientovaná kritéria a kvantitativní ukazatele. 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 28 
písm. c)  
 

4a. Příslušné orgány mohou přizpůsobit metodiky pro 
uplatňování přezkumu a hodnocení podle odstavce 1 tohoto 
článku za účelem zohlednění institucí s podobným rizikovým 
profilem, jako jsou podobné modely podnikání nebo podobná 
zeměpisná oblast expozic. Tyto přizpůsobené metodiky 
mohou zahrnovat rizikově orientovaná kritéria a kvantitativní 
ukazatele, dále umožní náležitě zohlednit specifická rizika, 
jimž může být každá instituce vystavena, a nemají vliv na 
povahu opatření uložených v souladu s článkem 104, která 
jsou specifická pro danou instituci. 
 
Pokud příslušné orgány používají přizpůsobené metodiky 
podle tohoto odstavce, oznámí to orgánu EBA. EBA sleduje 
postupy dohledu a v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
1093/2010 vydá obecné pokyny s cílem upřesnit, jak mají být 
pro účely tohoto odstavce hodnoceny podobné rizikové 
profily, a zajistit jednotné a přiměřené uplatňování metodik v 
celé Unii přizpůsobených podobným institucím. 

     
 

  32019L0878 Čl. 1 odst. 31 (čl. 
103) 

Článek 103 se zrušuje. 

§ 25e odst. 3 písm. 
e) a f) 

(3) Plán dohledových šetření České národní banky 
zahrnuje  
  
a) seznam bank, které mají být předmětem zvýšeného 

dohledu v návaznosti na opatření podle odstavce 
4,  

b) plán kontrol na místě v obchodních místech banky, 
včetně jejích poboček a ovládaných osob se 
sídlem v jiných členských státech,  

c) informaci o plánovaném způsobu plnění daných 
úkolů a přidělení zdrojů na jejich zajištění,  

d) seznam bank, u nichž výsledky zátěžových testů 
podle § 25c a § 25d odst. 2 nebo výsledek procesu 
přezkumu a vyhodnocování podle § 25c naznačují 
významná rizika pro finanční zdraví nebo porušení 
požadavků stanovených tímto zákonem, právním 
předpisem, který jej provádí, rozhodnutím vydaným 
podle tohoto zákona, opatřením obecné povahy 

32019L0878 čl. 1 odst. 30  V čl. 99 odst. 2 se zrušuje písmeno b). 
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vydaným podle tohoto zákona, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím 
obezřetnostní požadavky, nařízením nebo 
rozhodnutím Evropské komise,  

e) seznam bank, které představují systémové riziko 
pro finanční trh,  

f) e) seznam dalších bank, u kterých to Česká národní 
banka považuje za nezbytné.  

§ 25e odst. 4 písm. 
f) až h) 

(4) Česká národní banka přijme v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocování podle § 25c, je-li 
to nezbytné, zejména tato opatření:  
  
a) zvýšit počet kontrol na místě,  
b) zajistit trvalou přítomnost zástupce České národní 

banky v bance,  
c) vyžadovat podávání dodatečných nebo častějších 

informací bankou,  
d) provádět dodatečný nebo častější přezkum 

provozních, strategických nebo obchodních plánů 
banky,  

e) provádět kontroly zaměřené na sledování vybraných 
rizik, kterým by banka mohla být vystavena, 

f) uložit, aby osoba podléhající jejímu dohledu 
udržovala kapitál nad minimální úrovní požadavků 
na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013; § 26 odst. 3 
se použije obdobně za podmínek podle § 25f a 
25g., 

g) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně 
omezení nesouladu splatnosti aktiv a závazků, s 
přihlédnutím ke konkrétnímu modelu podnikání 
banky, a k uspořádáním, postupům a 
mechanismům banky, zejména podle § 8b odst. 1 
písm. b), 

h) uložit opatření uvedená v § 26 odst. 2 písm. a) 
bodech 2 až 10 a v § 26 odst. 2 písm. b).  

ST 559 
 

 

32019L0878  čl. 1 odst. 32 písm. 
a)  

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4 a 5, čl. 101 odst. 4 a 
článku 102 této směrnice a uplatňování nařízení (EU) č. 
575/2013 mají příslušné orgány alespoň pravomoc: 
 
a) požadovat, aby instituce měly dodatečný kapitál převyšující 
požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 575/2013, za 
podmínek uvedených ve článku 104a této směrnice; 
 
b) požadovat posílení systémů, postupů, mechanismů a 
strategií zavedených v souladu s články 73 a 74; 
 
c) požadovat, aby instituce předložily plán na obnovení 
souladu s požadavky dohledu podle této směrnice a podle 
nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovily lhůtu pro jeho 
provedení, včetně úprav tohoto plánu z hlediska rozsahu a 
lhůty; 
 
d) požadovat, aby instituce používaly specifický systém tvorby 
opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy z 
hlediska kapitálových požadavků; 
 
e) zakázat nebo omezit obchody, operace nebo síť institucí 
nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají 
nadměrné riziko pro zdraví instituce; 
 
f) požadovat snížení rizika obsaženého v činnostech, 
produktech a systémech institucí, včetně činností v rámci 
outsourcingu; 
 
g) požadovat, aby instituce omezily pohyblivou složku 
odměny stanovením její výše jako procentního podílu 
celkových čistých výnosů v případě, že je tato složka odměny 
neslučitelná s udržováním řádného kapitálového základu; 
 
h) požadovat, aby instituce využívaly čisté zisky k posílení 
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kapitálu; 
 
i) omezit nebo zakázat, aby instituce rozdělovala výnosy nebo 
vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo držitelům 
nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento zákaz 
nepředstavuje nesplnění závazků dané instituce; 
 
j) uložit požadavky na další nebo častější podávání zpráv, 
včetně zpráv o kapitálu, likviditě a páce; 
 
k) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 
týkajících se nesouladu splatností mezi aktivy a pasivy; 
 
l) požadovat poskytnutí doplňujících informací. 

  32013L0036 ve 
znění 
32019L0878 

Čl. 1 odst. 34 Pro účely určení přiměřené úrovně požadavků na likviditu na 
základě přezkumu a hodnocení provedených v souladu s 
oddílem III příslušné orgány posoudí, zda je pro zachycení 
rizik likvidity, jimž instituce je či může být vystavena, nutné 
uložit zvláštní požadavek na likviditu, s přihlédnutím: 
a) ke konkrétnímu modelu podnikání instituce; 
b) k systémům, postupům a mechanismům instituce 
uvedeným v oddíle II, a zejména v článku 86; 
c) k výsledku přezkumu a hodnocení provedených v souladu 
s článkem 97; 
d) k systémovému riziku likvidity, které ohrožuje integritu 
finančních trhů dotčeného členského státu. 

§ 25f (1) Česká národní banka uloží požadavek na kapitál 
v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, 
zjistí-li, že 
 
a)  banka je vystavena rizikům nebo prvkům rizik, 
které nejsou dostatečně pokryty kapitálovými 
požadavky podle části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a 
podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/240237), 
b)  banka nesplňuje požadavky podle § 8b, § 12c 
odst. 1 a 2, právních předpisů provádějících tato 
ustanovení nebo podle čl. 393 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a není 
pravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti dohledu 
stačila k zajištění souladu s uvedenými požadavky v 
odpovídajícím časovém rámci, 

32019L0878  
 

čl. 1 odst. 33  Dodatečný kapitálový požadavek 
 
1. Příslušné orgány uloží dodatečný kapitálový požadavek 
podle čl. 104 odst. 1 písm. a) v případě, že na základě 
přezkumů provedených v souladu s články 97 a 101 zjistí u 
některé instituce kteroukoli z těchto situací: 
 
a) instituce je vystavena rizikům nebo prvkům rizika, které 
nejsou pokryty nebo v dostatečné míře pokryty kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (*7), jak je uvedeno v 
odstavci 2 tohoto článku; 
 
b) instituce nesplňuje požadavky stanovené v článcích 73 a 
74 této směrnice nebo v článku 393 nařízení (EU) č. 
575/2013 a není pravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti 
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c) úpravy ocenění podle § 25c odst. 6 písm. b) 
jsou nedostatečné k tomu, aby bance umožnily v 
krátké době prodat nebo zajistit své pozice za běžných 
tržních podmínek bez významných ztrát, 
d) neplnění požadavků na používání povoleného 
přístupu povede pravděpodobně k nedostatečným 
kapitálovým požadavkům, 
e)  banka opakovaně neudržuje dostatečnou výši 
dodatečného kapitálu ke splnění pokynu sděleného v 
souladu s § 25h, nebo 
f)  jiná situace specifická pro banku je nebo by 
mohla být zdrojem významného rizika. 
 
(2) Česká národní banka uloží požadavek na kapitál 
v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování 
pouze za účelem pokrytí rizik podstupovaných bankou 
v důsledku její činnosti, včetně rizik, která odrážejí 
dopad hospodářského vývoje nebo vývoje na 
finančních trzích na rizikový profil banky. 
 
(3) Pro účely odstavce 1 písm. a) platí, že rizika nebo 
prvky rizik nejsou dostatečně pokryty kapitálovými 
požadavky podle části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a 
podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/2402 pouze v případě, že 
požadavky na objem, druh a strukturu kapitálu, který 
Česká národní banka považuje za přiměřený při 
zohlednění vnitřně stanoveného kapitálu podle § 12c, 
jsou přísnější než požadavky podle části třetí, čtvrté 
a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402. 
 
(4) Pro účely odstavce 3 posoudí Česká národní 
banka s ohledem na rizikový profil banky rizika, jimž je 
banka vystavena, včetně 
 
a)  rizik a prvků rizik specifických pro banku, jež 
jsou výslovně vyloučeny z kapitálových požadavků 
podle části třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

dohledu stačila k zajištění souladu s uvedenými požadavky v 
odpovídajícím časovém rámci; 
 
c) úpravy podle čl. 98 odst. 4 jsou považovány za 
nedostatečné k tomu, aby instituci umožnily v krátké době 
prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek 
bez významných ztrát; 
 
d) hodnocení provedené v souladu s čl. 101 odst. 4 odhalí, že 
neplnění požadavků ohledně používání povoleného přístupu 
bude mít pravděpodobně za následek nedostatečné 
kapitálové požadavky; 
 
e) instituce opakovaně nestanovuje nebo neudržuje 
dostatečnou výši dodatečného kapitálu ke splnění pokynu 
sděleného v souladu s čl. 104b odst. 3; 
 
f) jiná situace specifická pro danou instituci, která podle 
názoru příslušného orgánu vzbuzuje významné obavy v 
oblasti dohledu. 
 
Příslušné orgány uloží dodatečné kapitálové požadavky podle 
čl. 104 odst. 1 písm. a) pouze za účelem pokrytí rizik 
podstupovaných jednotlivými institucemi v důsledku jejich 
činností, včetně těch, které odrážejí dopad určitého 
hospodářského a tržního vývoje na rizikový profil dané 
instituce. 
2.   Pro účely odst. 1 písm. a) tohoto článku se má za to, že 
rizika nebo prvky rizik nejsou pokryty nebo v dostatečné míře 
pokryty kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402 pouze v případě, že objemy, druhy a 
rozdělení kapitálu, které příslušný orgán považuje za 
přiměřené při zohlednění přezkumu hodnocení provedeného 
institucemi v rámci dohledu v souladu s čl. 73 prvním 
pododstavcem této směrnice, jsou vyšší než kapitálové 
požadavky stanovené v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Pro účely prvního pododstavce posoudí příslušné orgány s 
ohledem na rizikový profil každé jednotlivé instituce rizika, 
jimž je daná instituce vystavena, včetně: 
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2017/2402 nebo nejsou těmito požadavky přímo 
pokryta, a 
b)  rizik a prvků rizik specifických pro banku, u 
nichž hrozí podcenění navzdory dodržení příslušných 
požadavků podle části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a 
podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2402. 
 
(5) Za rizika, u nichž i přes dodržení příslušných 
požadavků podle části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a 
podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2402 hrozí podcenění, se nepovažují 
rizika v rozsahu, v jakém se na ně vztahují dočasná 
opatření stanovená podle tohoto zákona nebo 
ustanovení o ochraně předchozího stavu obsažená 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013.  
 
(6) Kapitál považovaný za přiměřený pokrývá všechna 
rizika, která byla na základě posouzení podle odstavce 
4 označena za významná a která nejsou dostatečně 
pokryta kapitálovými požadavky podle části třetí, čtvrté 
a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402. 
 Úrokové riziko vyplývající z investičních pozic je 
významné alespoň v případech podle § 25c odst. 4 
písm. b), nedospěje-li Česká národní banka při 
provádění přezkumu a vyhodnocování k závěru, že je 
řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního 
portfolia ze strany banky přiměřené a že banka není 
úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia 
vystavena nadměrně. 
____________________________ 
41) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se 
stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se 
zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění 
směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a 
nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. 

a) rizik specifických pro danou instituci nebo prvků těchto 
rizik, jež jsou explicitně vyloučeny z kapitálových požadavků 
stanovených v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402 nebo nejsou 
těmito požadavky výslovně řešeny; 
 
b) rizik specifických pro danou instituci nebo prvků těchto 
rizik, jež budou pravděpodobně podceněny navzdory 
dodržení příslušných požadavků stanovených v části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Za rizika nebo prvky těchto rizik, jež budou navzdory dodržení 
příslušných požadavků stanovených v části třetí, čtvrté a 
sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 
2017/2402 pravděpodobně podceněny, se nepovažují rizika 
nebo prvky rizik v rozsahu, v jakém se na ně vztahují 
přechodná ustanovení nebo ustanovení o ochraně 
předchozího stavu obsažená v této směrnici nebo v nařízení 
(EU) č. 575/2013. 
 
Pro účely prvního pododstavce kapitál považovaný za 
přiměřený pokrývá všechna rizika nebo prvky rizik, které byly 
na základě posouzení uvedeného v druhém pododstavci 
tohoto odstavce označeny za významné a které nejsou 
pokryty nebo v dostatečné míře pokryty kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Úrokové riziko vyplývající z investičních pozic lze považovat 
za významné přinejmenším v případech uvedených v čl. 98 
odst. 5, nedospějí-li příslušné orgány při provádění přezkumu 
a hodnocení k závěru, že je řízení úrokového rizika 
vyplývajícího z investičního portfolia ze strany instituce 
přiměřené a že instituce není úrokovému riziku vyplývajícímu 
z investičního portfolia vystavena nadměrně. 
3.   Je-li za účelem řešení jiných rizik než rizika nadměrné 
páky, která nejsou dostatečně pokryta podle čl. 92 odst. 1 
písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013, požadován dodatečný 
kapitál, příslušné orgány určí výši dodatečného kapitálu 
požadovaného podle odst. 1 písm. a) tohoto článku jako 
rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za dostatečný podle 
odstavce 2 tohoto článku, a příslušnými kapitálovými 
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 požadavky stanovenými v části třetí a čtvrté nařízení (EU) č. 
575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Je-li za účelem řešení rizika nadměrné páky, které není 
dostatečně pokryto podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 
č. 575/2013, požadován dodatečný kapitál, příslušné orgány 
určí výši dodatečného kapitálu požadovaného podle odst. 1 
písm. a) tohoto článku jako rozdíl mezi kapitálem, který se 
považuje za dostatečný podle odstavce 2 tohoto článku, a 
příslušnými kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí 
a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013. 
4.   Instituce splní dodatečný kapitálový požadavek uložený 
příslušným orgánem podle čl. 104 odst. 1 písm. a) kapitálem 
splňujícím tyto podmínky: 
 
a) nejméně tři čtvrtiny dodatečného kapitálového požadavku 
tvoří kapitál tier 1; 
 
b) nejméně tři čtvrtiny kapitál tier 1 uvedeného v písmeni a) 
tvoří kmenový kapitál tier 1. 
 
Odchylně od prvního pododstavce může příslušný orgán v 
případě nutnosti a s ohledem na zvláštní situaci dané 
instituce požadovat, aby dodatečný kapitálový požadavek 
splnila s vyšším podílem kapitálu tier 1 nebo kmenového 
kapitálu tier 1. 
 
Kapitál použitý ke splnění dodatečného kapitálového 
požadavku podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky se nepoužije ke splnění žádného z těchto 
požadavků: 
 
a) kapitálových požadavků stanovených v čl. 92 odst. 1 písm. 
a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
b) požadavku kombinovaných kapitálových rezerv; 
 
c) pokynu k držení dodatečného kapitálu podle čl. 104b odst. 
3 této směrnice, pokud tento pokyn řeší jiná rizika než riziko 
nadměrné páky. 
 
Kapitál použitý ke splnění dodatečného kapitálového 
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požadavku podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení rizika nadměrné páky, 
které není dostatečně pokryto podle čl. 92 odst. 1 písm. d) 
nařízení (EU) č. 575/2013, se nepoužije ke splnění žádného z 
těchto požadavků: 
 
a) kapitálového požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. 
d) nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
b) požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru podle 
čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
c) pokynu k držení dodatečného kapitálu podle čl. 104b odst. 
3 této směrnice, pokud tento pokyn řeší rizika nadměrné 
páky. 
 
5.   Příslušný orgán každé instituci řádně písemně odůvodní 
rozhodnutí uložit dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 
104 odst. 1 písm. a), a to alespoň jasným popisem úplného 
posouzení prvků podle odstavců 1 až 4 tohoto článku. 
Součástí tohoto odůvodnění je v případě uvedeném v odst. 1 
písm. e) tohoto článku zvláštní zdůvodnění, proč se uložení 
pokynu k držení dodatečného kapitálu již nepovažuje za 
dostatečné. 

§ 25g (1) Česká národní banka určí výši požadavku na 
kapitál podle § 25f v návaznosti na výsledky přezkumu 
a vyhodnocování 
 
a) za účelem krytí jiných rizik než rizika nadměrné 
páky jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za 
dostatečný podle § 25f odst. 3, a příslušnými 
kapitálovými požadavky podle části třetí a čtvrté 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402,  
b) za účelem krytí rizika nadměrné páky jako rozdíl 
mezi kapitálem, který se považuje za dostatečný podle 
§ 25f odst. 3, a příslušnými kapitálovými požadavky 
podle části třetí a sedmé nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
 
(2) Banka plní požadavek na kapitál v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocování určený Českou 

32019L0878  
 

čl. 1 odst. 33  1.   Příslušné orgány uloží dodatečný kapitálový požadavek 
podle čl. 104 odst. 1 písm. a) v případě, že na základě 
přezkumů provedených v souladu s články 97 a 101 zjistí u 
některé instituce kteroukoli z těchto situací: 
 
a) instituce je vystavena rizikům nebo prvkům rizika, které 
nejsou pokryty nebo v dostatečné míře pokryty kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (*7), jak je uvedeno v 
odstavci 2 tohoto článku; 
 
b) instituce nesplňuje požadavky stanovené v článcích 73 a 
74 této směrnice nebo v článku 393 nařízení (EU) č. 
575/2013 a není pravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti 
dohledu stačila k zajištění souladu s uvedenými požadavky v 
odpovídajícím časovém rámci; 
 
c) úpravy podle čl. 98 odst. 4 jsou považovány za 
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národní bankou kapitálem splňujícím tyto podmínky: 
a)  nejméně tři čtvrtiny tvoří kapitál tier 1 a 
b)  nejméně tři čtvrtiny požadavku podle písmene 
a) tvoří kmenový kapitál tier 1. 
 
(3) Česká národní banka může, je-li to nezbytné a s 
ohledem na zvláštní situaci banky, stanovit, aby banka 
plnila požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky 
přezkumu a vyhodnocování vyšším podílem kapitálu 
tier 1 nebo kmenového kapitálu tier 1, než jaký je 
požadován podle odstavce 2. 
 
(4) Banka udržuje kapitál ve výši požadavku na kapitál 
v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování 
ke krytí jiných rizik než rizika nadměrné páky, a to nad 
rámec kapitálových požadavků podle čl. 92 odst. 1 
písm. a), b) a c) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, požadavku kombinované 
kapitálové rezervy, pokynu k držení dodatečného 
kapitálu podle § 25h, pokud tento pokyn kryje jiná 
rizika než riziko nadměrné páky, a požadavků na 
kapitál uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě 
nevztahujícím se k pákovému poměru. 
 
(5) Banka udržuje kapitál ve výši požadavku na kapitál 
v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování 
ke krytí rizika nadměrné páky, a to nad rámec 
kapitálového požadavku podle čl. 92 odst. 1 písm. d) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, požadavku kapitálové rezervy k pákovému 
poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokynu k držení 
dodatečného kapitálu podle § 25h, pokud tento pokyn 
kryje riziko nadměrné páky, a požadavků na kapitál 
uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě ve 
vztahu k pákovému poměru. 
 
(6) Česká národní banka v odůvodnění rozhodnutí o 
uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky 
přezkumu a vyhodnocování uvede alespoň popis 
úplného posouzení všech prvků podle § 25f a 
odstavců 1 až 5. Pokud Česká národní banka uloží 
požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky 

nedostatečné k tomu, aby instituci umožnily v krátké době 
prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek 
bez významných ztrát; 
 
d) hodnocení provedené v souladu s čl. 101 odst. 4 odhalí, že 
neplnění požadavků ohledně používání povoleného přístupu 
bude mít pravděpodobně za následek nedostatečné 
kapitálové požadavky; 
 
e) instituce opakovaně nestanovuje nebo neudržuje 
dostatečnou výši dodatečného kapitálu ke splnění pokynu 
sděleného v souladu s čl. 104b odst. 3; 
 
f) jiná situace specifická pro danou instituci, která podle 
názoru příslušného orgánu vzbuzuje významné obavy v 
oblasti dohledu. 
 
Příslušné orgány uloží dodatečné kapitálové požadavky podle 
čl. 104 odst. 1 písm. a) pouze za účelem pokrytí rizik 
podstupovaných jednotlivými institucemi v důsledku jejich 
činností, včetně těch, které odrážejí dopad určitého 
hospodářského a tržního vývoje na rizikový profil dané 
instituce. 
2.   Pro účely odst. 1 písm. a) tohoto článku se má za to, že 
rizika nebo prvky rizik nejsou pokryty nebo v dostatečné míře 
pokryty kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402 pouze v případě, že objemy, druhy a 
rozdělení kapitálu, které příslušný orgán považuje za 
přiměřené při zohlednění přezkumu hodnocení provedeného 
institucemi v rámci dohledu v souladu s čl. 73 prvním 
pododstavcem této směrnice, jsou vyšší než kapitálové 
požadavky stanovené v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Pro účely prvního pododstavce posoudí příslušné orgány s 
ohledem na rizikový profil každé jednotlivé instituce rizika, 
jimž je daná instituce vystavena, včetně: 
 
a) rizik specifických pro danou instituci nebo prvků těchto 
rizik, jež jsou explicitně vyloučeny z kapitálových požadavků 
stanovených v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402 nebo nejsou 
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přezkumu a vyhodnocování z důvodů podle § 25f odst. 
1 písm. e), obsahuje odůvodnění vysvětlení, proč 
uložení pokynu k držení dodatečného kapitálu není 
dostatečné. 
 

těmito požadavky výslovně řešeny; 
 
b) rizik specifických pro danou instituci nebo prvků těchto 
rizik, jež budou pravděpodobně podceněny navzdory 
dodržení příslušných požadavků stanovených v části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Za rizika nebo prvky těchto rizik, jež budou navzdory dodržení 
příslušných požadavků stanovených v části třetí, čtvrté a 
sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 
2017/2402 pravděpodobně podceněny, se nepovažují rizika 
nebo prvky rizik v rozsahu, v jakém se na ně vztahují 
přechodná ustanovení nebo ustanovení o ochraně 
předchozího stavu obsažená v této směrnici nebo v nařízení 
(EU) č. 575/2013. 
 
Pro účely prvního pododstavce kapitál považovaný za 
přiměřený pokrývá všechna rizika nebo prvky rizik, které byly 
na základě posouzení uvedeného v druhém pododstavci 
tohoto odstavce označeny za významné a které nejsou 
pokryty nebo v dostatečné míře pokryty kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Úrokové riziko vyplývající z investičních pozic lze považovat 
za významné přinejmenším v případech uvedených v čl. 98 
odst. 5, nedospějí-li příslušné orgány při provádění přezkumu 
a hodnocení k závěru, že je řízení úrokového rizika 
vyplývajícího z investičního portfolia ze strany instituce 
přiměřené a že instituce není úrokovému riziku vyplývajícímu 
z investičního portfolia vystavena nadměrně. 
3.   Je-li za účelem řešení jiných rizik než rizika nadměrné 
páky, která nejsou dostatečně pokryta podle čl. 92 odst. 1 
písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013, požadován dodatečný 
kapitál, příslušné orgány určí výši dodatečného kapitálu 
požadovaného podle odst. 1 písm. a) tohoto článku jako 
rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za dostatečný podle 
odstavce 2 tohoto článku, a příslušnými kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí a čtvrté nařízení (EU) č. 
575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Je-li za účelem řešení rizika nadměrné páky, které není 
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dostatečně pokryto podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 
č. 575/2013, požadován dodatečný kapitál, příslušné orgány 
určí výši dodatečného kapitálu požadovaného podle odst. 1 
písm. a) tohoto článku jako rozdíl mezi kapitálem, který se 
považuje za dostatečný podle odstavce 2 tohoto článku, a 
příslušnými kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí 
a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013. 
4.   Instituce splní dodatečný kapitálový požadavek uložený 
příslušným orgánem podle čl. 104 odst. 1 písm. a) kapitálem 
splňujícím tyto podmínky: 
 
a) nejméně tři čtvrtiny dodatečného kapitálového požadavku 
tvoří kapitál tier 1; 
 
b) nejméně tři čtvrtiny kapitál tier 1 uvedeného v písmeni a) 
tvoří kmenový kapitál tier 1. 
 
Odchylně od prvního pododstavce může příslušný orgán v 
případě nutnosti a s ohledem na zvláštní situaci dané 
instituce požadovat, aby dodatečný kapitálový požadavek 
splnila s vyšším podílem kapitálu tier 1 nebo kmenového 
kapitálu tier 1. 
 
Kapitál použitý ke splnění dodatečného kapitálového 
požadavku podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky se nepoužije ke splnění žádného z těchto 
požadavků: 
 
a) kapitálových požadavků stanovených v čl. 92 odst. 1 písm. 
a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
b) požadavku kombinovaných kapitálových rezerv; 
 
c) pokynu k držení dodatečného kapitálu podle čl. 104b odst. 
3 této směrnice, pokud tento pokyn řeší jiná rizika než riziko 
nadměrné páky. 
 
Kapitál použitý ke splnění dodatečného kapitálového 
požadavku podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení rizika nadměrné páky, 
které není dostatečně pokryto podle čl. 92 odst. 1 písm. d) 
nařízení (EU) č. 575/2013, se nepoužije ke splnění žádného z 
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těchto požadavků: 
 
a) kapitálového požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. 
d) nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
b) požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru podle 
čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
c) pokynu k držení dodatečného kapitálu podle čl. 104b odst. 
3 této směrnice, pokud tento pokyn řeší rizika nadměrné 
páky. 
 
5.   Příslušný orgán každé instituci řádně písemně odůvodní 
rozhodnutí uložit dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 
104 odst. 1 písm. a), a to alespoň jasným popisem úplného 
posouzení prvků podle odstavců 1 až 4 tohoto článku. 
Součástí tohoto odůvodnění je v případě uvedeném v odst. 1 
písm. e) tohoto článku zvláštní zdůvodnění, proč se uložení 
pokynu k držení dodatečného kapitálu již nepovažuje za 
dostatečné. 

§ 25h Pokyn k držení dodatečného kapitálu 
 
(1) Česká národní banka provádí v rámci přezkumu a 
vyhodnocování pravidelný přezkum úrovně vnitřně 
stanoveného kapitálu podle § 12c. 
 
(2) Česká národní banka na základě přezkumu podle 
odstavce 1 určí a sdělí bance svůj pokyn k držení 
dodatečného kapitálu; sdělení pokynu je úkonem 
podle části čtvrté správního řádu. Tento pokyn 
zahrnuje kapitál nad rámec kapitálu požadovaného 
podle části třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a kapitoly 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2402, požadavku na kapitál v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocování, požadavku na 
kombinovanou kapitálovou rezervu nebo nad rámec 
požadavku na kapitálovou rezervu k pákovému 
poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 
575/2013, které jsou nezbytné k dosažení celkové 
úrovně kapitálu, kterou Česká národní banka považuje 
za vhodnou. 
 

32019L0878  
 

čl. 1 odst. 33 1.   Podle strategií a postupů uvedených v článku 73 instituce 
určí vnitřně stanovený kapitál v přiměřené kapitálové výši, 
která stačí k pokrytí veškerých rizik, jimž je instituce 
vystavena, a k zajištění toho, aby kapitál instituce byl schopen 
absorbovat potenciální ztráty vyplývající ze zátěžových 
scénářů, včetně těch, které byly zjištěny při zátěžových 
testech v rámci dohledu uvedených v článku 100. 
 
2.   Příslušné orgány provádějí pravidelný přezkum úrovně 
vnitřně stanoveného kapitálu, kterou každá instituce stanovila 
v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, v rámci přezkumů a 
hodnocení prováděných v souladu s články 97 a 101, včetně 
výsledků zátěžových testů podle článku 100. 
 
Na základě uvedeného přezkumu příslušné orgány určí pro 
každou instituci celkovou úroveň kapitálu, kterou považují za 
vhodnou. 
3.   Příslušné orgány sdělí institucím svůj pokyn k držení 
dodatečného kapitálu. 
 
Pokyn k držení dodatečného kapitálu zahrnuje kapitál 
převyšující příslušný objem kapitálu požadovaný podle části 
třetí, čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013, kapitoly 2 
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(3) Pokyn k držení kapitálu může pokrývat i rizika, 
která jsou řešena prostřednictvím požadavku na 
kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu 
a vyhodnocování, ale pouze do té míry, v jaké tato 
rizika nejsou v požadavku zahrnuta. 
 
(4) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení 
dodatečného kapitálu, který má pokrývat jiná rizika než 
riziko nadměrné páky, banka nepoužije ke splnění 
kapitálových požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. a), 
b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, požadavku na kapitál v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocování uloženého 
Českou národní bankou k pokrytí jiných rizik než rizika 
nadměrné páky, požadavku na kombinovanou 
kapitálovou rezervu ani požadavků na kapitál 
uložených jí prostřednictvím opatření k nápravě 
nevztahujícím se k pákovému poměru. 
 
(5) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení 
dodatečného kapitálu k řešení rizika nadměrné páky 
banka nepoužije ke splnění kapitálového požadavku 
podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku na 
kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a 
vyhodnocování uloženého Českou národní bankou 
k řešení rizika nadměrné páky, ani požadavku na 
kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 
odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 a ani požadavků na kapitál uložených jí 
prostřednictvím opatření k nápravě ve vztahu k 
pákovému poměru. 
 
(6) Nesplnění pokynu podle odstavce 2 nemá za 
následek omezení podle § 12m odst. 4 nebo § 12y 
odst. 3. 
 
 

nařízení (EU) 2017/2402, čl. 104 odst. 1 písm. a) a čl. 128 
bodu 6 této směrnice nebo případně čl. 92 odst. 1a nařízení 
(EU) č. 575/2013, jenž je nezbytný k dosažení celkové úrovně 
kapitálu, kterou příslušné orgány považují za vhodnou podle 
odstavce 2 tohoto článku. 
 
4.   Pokyn příslušných orgánů k držení dodatečného kapitálu 
podle odstavce 3 tohoto článku je specifický pro každou 
instituci. Rizika, která jsou řešena prostřednictvím 
dodatečného kapitálového požadavku uloženého podle čl. 
104 odst. 1 písm. a), může zahrnovat pouze v míře, v jaké 
zahrnuje aspekty těchto rizik, které v daném požadavku 
dosud nejsou zahrnuty. 
 
5.   Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného 
kapitálu sděleného v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, 
který má řešit jiná rizika než riziko nadměrné páky, se 
nepoužije ke splnění žádného z následujících požadavků: 
 
a) kapitálových požadavků stanovených v čl. 92 odst. 1 písm. 
a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
b) požadavku stanoveného v článku 104a této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky a požadavku kombinovaných kapitálových 
rezerv. 
 
Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného 
kapitálu sděleného v souladu s odstavcem 3 tohoto článku k 
řešení rizika nadměrné páky se nepoužije ke splnění 
kapitálového požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. d) 
nařízení (EU) č. 575/2013, požadavku stanoveného v článku 
104a této směrnice uloženého příslušnými orgány k řešení 
rizika nadměrné páky ani požadavku kapitálové rezervy k 
pákovému poměru uvedeného v čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) 
č. 575/2013. 
 
6.   Nesplnění pokynu uvedeného v odstavci 3 tohoto článku v 
případě, že instituce splňuje příslušné kapitálové požadavky 
stanovené v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU 2017/2402, příslušný 
dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 104 odst. 1 písm. 
a) této směrnice a případně požadavek kombinovaných 
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kapitálových rezerv nebo požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru uvedený v čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 
575/2013, nezpůsobí uplatnění omezení podle článku 141 
nebo 141b této směrnice. 

§ 25i Česká národní banka zajistí úzkou spolupráci včetně 
výměny informací mezi všemi dotčenými útvary a 
útvarem vykonávajícím působnost orgánu příslušného 
k řešení krize, pokud uloží bance požadavek na kapitál 
v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování 
nebo pokud bance sdělí pokyn k držení dodatečného 
kapitálu podle § 25h. 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 33  Příslušné orgány informují orgány příslušné k řešení krize o 
dodatečných kapitálových požadavcích uložených institucím 
podle čl. 104 odst. 1 písm. a) a o jakémkoli pokynu k držení 
dodatečného kapitálu sděleném institucím v souladu s čl. 
104b odst. 3. 
 
(*7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví 
obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro 
jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a 
kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 
2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 
(Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35).“" 

§ 25j Ustanovení § 25c až 25i se použijí obdobně na 
finanční holdingovou osobu nebo smíšenou finanční 
holdingovou osobu schválenou podle § 27 odst. 1, 
určenou úvěrovou instituci podle § 29 odst. 2 písm. c) 
nebo osobu označenou podle § 31 odst. 2. 
 

32013L0036 Čl. 110 odst. 1 1. Příslušné orgány použijí proces přezkumu a hodnocení 
uvedený v oddíle III této kapitoly a opatření v oblasti dohledu 
uvedená v oddíle IV této kapitoly v souladu s úrovní použití 
požadavků nařízení (EU) č. 575/2013 uvedenou v části první 
hlavě II uvedeného nařízení. 

§ 26 odst. 2 písm. 
a) bod 7. 

7. snížila rizika spojená s jejími činnostmi, produkty 
nebo systémy, včetně činností, jejichž 
výkonem banka pověřila jinou osobu, 

 

32019L0878 čl. 1 odst. 32 písm. 
a)  

1.   Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4 a 5, čl. 101 odst. 4 a 
článku 102 této směrnice a uplatňování nařízení (EU) č. 
575/2013 mají příslušné orgány alespoň pravomoc: 
 
a) požadovat, aby instituce měly dodatečný kapitál převyšující 
požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 575/2013, za 
podmínek uvedených ve článku 104a této směrnice; 
 
b) požadovat posílení systémů, postupů, mechanismů a 
strategií zavedených v souladu s články 73 a 74; 
 
c) požadovat, aby instituce předložily plán na obnovení 
souladu s požadavky dohledu podle této směrnice a podle 
nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovily lhůtu pro jeho 
provedení, včetně úprav tohoto plánu z hlediska rozsahu a 
lhůty; 
 
d) požadovat, aby instituce používaly specifický systém tvorby 
opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy z 
hlediska kapitálových požadavků; 
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e) zakázat nebo omezit obchody, operace nebo síť institucí 
nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají 
nadměrné riziko pro zdraví instituce; 
 
f) požadovat snížení rizika obsaženého v činnostech, 
produktech a systémech institucí, včetně činností v rámci 
outsourcingu; 
 
g) požadovat, aby instituce omezily pohyblivou složku 
odměny stanovením její výše jako procentního podílu 
celkových čistých výnosů v případě, že je tato složka odměny 
neslučitelná s udržováním řádného kapitálového základu; 
 
h) požadovat, aby instituce využívaly čisté zisky k posílení 
kapitálu; 
 
i) omezit nebo zakázat, aby instituce rozdělovala výnosy nebo 
vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo držitelům 
nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento zákaz 
nepředstavuje nesplnění závazků dané instituce; 
 
j) uložit požadavky na další nebo častější podávání zpráv, 
včetně zpráv o kapitálu, likviditě a páce; 
 
k) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 
týkajících se nesouladu splatností mezi aktivy a pasivy; 
 
l) požadovat poskytnutí doplňujících informací. 

§ 26 odst. 2 písm. 
a) bod 8. a 10. 

10. omezila rozdělení zisku nebo nerozdělila zisk nebo 
zakázala rozdělení kapitálu nebo úrokové platby 
akcionářům či držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu 
tier 1 podle čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013; pokud tento zákaz 
nepředstavuje nesplnění závazků této osoby,  
 

32013L0036 Čl. 65 odst. 1 1. Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů v oblasti 
dohledu podle článku 64 a právo členských států stanovit a 
ukládat trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro 
správní sankce a jiná správní opatření použitelné v případě 
porušení vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí tato 
směrnice, a nařízení (EU) č. 575/2013, a přijmou veškerá 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla uvedená 
pravidla uplatňována. Pokud se členské státy rozhodnou, že 
nestanoví správní sankce v případě porušení, na něž se 
vztahuje vnitrostátní trestní právo, sdělí Komisi příslušná 
trestněprávní ustanovení. Správní sankce a jiná správní 
opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

  32013L0036 Čl. 104 odst. 1 
písm. i) 

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4, čl. 101 odst. 4 a článků 
102 a 103 a uplatňování nařízení (EU) č. 575/2013 mají 
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příslušné orgány alespoň tyto pravomoci: 
i) omezit nebo zakázat, aby instituce rozdělovala výnosy nebo 
vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo držitelům 
nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento zákaz 
nepředstavuje nesplnění závazků dané instituce; 

§ 26 odst. 2 písm. 
a) bod 14.  

14. ve stanovené lhůtě navýšila kapitál na určenou 
výši, pokud neudržuje kapitálovou rezervu k 
pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a 
Česká národní banka neschválila plán na obnovení 
kapitálu,  
 

32019L0878  čl. 1 odst. 53  1. V případě, že instituce nesplňuje na ni vztahující se 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, nebo 
případně na ni použitelný požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru, vyhotoví plán zachování kapitálu a 
předloží jej příslušnému orgánu do pěti pracovních dnů ode 
dne, kdy zjistila, že předmětný požadavek nesplňuje, ledaže 
příslušný orgán povolí delší lhůtu v délce nejvýše deseti dnů.“ 
 

  32013L0036 Čl. 65 odst. 1 1. Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů v oblasti 
dohledu podle článku 64 a právo členských států stanovit a 
ukládat trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro 
správní sankce a jiná správní opatření použitelné v případě 
porušení vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí tato 
směrnice, a nařízení (EU) č. 575/2013, a přijmou veškerá 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla uvedená 
pravidla uplatňována. Pokud se členské státy rozhodnou, že 
nestanoví správní sankce v případě porušení, na něž se 
vztahuje vnitrostátní trestní právo, sdělí Komisi příslušná 
trestněprávní ustanovení. Správní sankce a jiná správní 
opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

  32013L0036 Čl. 142 odst. 4 
písm. a) 

V případě, že příslušný orgán plán zachování kapitálu 
neschválí v souladu s odstavcem 3, nařídí některé z 
následujících opatření, popřípadě obě tato opatření 
současně:  

a) příslušný orgán bude požadovat, aby instituce navýšila svůj 
kapitál na určenou výši, a to ve stanovených lhůtách;  

b) příslušný orgán vykoná svou pravomoc dle článku 102 
nařídit přísnější omezení týkající se rozdělování výnosů, než 
které požaduje článek 141. 

§ 26 odst. 2 písm. 
b) 

b) uložit dodatečné nebo častější předkládání výkazů, 
včetně informací o kapitálu a likviditních pozicích, 
likviditě a páce za podmínky, že tento požadavek 
je vhodný a přiměřený z hlediska účelu, pro který 
jsou informace požadovány, a že požadované 
informace nejsou duplicitní s jinými požadovanými 
informacemi,  

 

32019L0878 čl. Čl. 1 odst. 32 písm. 
a))  

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4 a 5, čl. 101 odst. 4 a 
článku 102 této směrnice a uplatňování nařízení (EU) č. 
575/2013 mají příslušné orgány alespoň pravomoc: 

 

a) požadovat, aby instituce měly dodatečný kapitál převyšující 
požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 575/2013, za 
podmínek uvedených ve článku 104a této směrnice; 
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b) požadovat posílení systémů, postupů, mechanismů a 
strategií zavedených v souladu s články 73 a 74; 

 

c) požadovat, aby instituce předložily plán na obnovení 
souladu s požadavky dohledu podle této směrnice a podle 
nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovily lhůtu pro jeho 
provedení, včetně úprav tohoto plánu z hlediska rozsahu a 
lhůty; 

 

d) požadovat, aby instituce používaly specifický systém tvorby 
opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy z 
hlediska kapitálových požadavků; 

 

e) zakázat nebo omezit obchody, operace nebo síť institucí 
nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají 
nadměrné riziko pro zdraví instituce; 

 

f) požadovat snížení rizika obsaženého v činnostech, 
produktech a systémech institucí, včetně činností v rámci 
outsourcingu; 

 

g) požadovat, aby instituce omezily pohyblivou složku 
odměny stanovením její výše jako procentního podílu 
celkových čistých výnosů v případě, že je tato složka odměny 
neslučitelná s udržováním řádného kapitálového základu; 

 

h) požadovat, aby instituce využívaly čisté zisky k posílení 
kapitálu; 

 

i) omezit nebo zakázat, aby instituce rozdělovala výnosy nebo 
vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo držitelům 
nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento zákaz 
nepředstavuje nesplnění závazků dané instituce; 

 

j) uložit požadavky na další nebo častější podávání zpráv, 
včetně zpráv o kapitálu, likviditě a páce; 
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k) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 
týkajících se nesouladu splatností mezi aktivy a pasivy; 

 

l) požadovat poskytnutí doplňujících informací. 

 

2. Pro účely odst. 1 písm. j) mohou příslušné orgány 
institucím uložit požadavky na další nebo častější podávání 
zpráv pouze v případě, že příslušný požadavek je vhodný a 
přiměřený z hlediska účelu, pro který jsou informace 
požadovány, a že požadované informace nejsou duplicitní. 
Pro účely článků 97 až 102 se za duplicitní považují veškeré 
další informace, které mohou být od institucí požadovány, 
pokud totožné nebo v podstatě totožné informace již byly 
příslušnému orgánu podány jiným způsobem nebo mohou být 
příslušným orgánem vytvořeny. Příslušný orgán nepožaduje 
od instituce podání dalších informací, jestliže informace již 
dříve obdržel v jiném formátu nebo s jinou úrovní podrobnosti 
a tento jiný formát nebo jiná úroveň podrobnosti mu nebrání 
sestavit informace stejné kvality a spolehlivosti, jakou by měly 
informace sestavené na základě dalších informací, které by 
jinak byly podány.“ 

§ 26 odst. 2 písm. 
c) 

c) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně 
omezení nesouladu splatnosti aktiv a závazků, s 
přihlédnutím ke konkrétnímu modelu podnikání 
banky, a k uspořádáním, postupům a 
mechanismům banky, zejména podle § 8b odst. 1 
písm. b), a k systémovému riziku likvidity, které 
ohrožuje jednotu finančního trhu České republiky, 

 

32019L0878 1 odst. 34  V článku 105 se zrušuje písmeno d). 

§ 26 odst. 2 písm. 
f) 

f) uložit přísnější omezení rozdělení zisku po zdanění 
týkající se rozdělení kmenového kapitálu tier 1 než 
podle § 12m odst. 4, pokud Česká národní banka 
neschválila plán na obnovení kapitálu, 

 

32013L0036  čl. 65 odst. 1 
 

1. Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů v oblasti 
dohledu podle článku 64 a právo členských států stanovit a 
ukládat trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro 
správní sankce a jiná správní opatření použitelné v případě 
porušení vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí tato 
směrnice, a nařízení (EU) č. 575/2013, a přijmou veškerá 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla uvedená 
pravidla uplatňována. Pokud se členské státy rozhodnou, že 
nestanoví správní sankce v případě porušení, na něž se 
vztahuje vnitrostátní trestní právo, sdělí Komisi příslušná 
trestněprávní ustanovení. Správní sankce a jiná správní 
opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
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  32013L0036 Čl. 142 odst. 4 
písm. b) 

V případě, že příslušný orgán plán zachování kapitálu 
neschválí v souladu s odstavcem 3, nařídí některé z 
následujících opatření, popřípadě obě tato opatření 
současně:  

b) příslušný orgán vykoná svou pravomoc dle článku 102 
nařídit přísnější omezení týkající se rozdělování výnosů, než 
které požaduje článek 141. 

§ 26 odst. 2 písm. 
g) 

g) uložit přísnější omezení týkající se rozdělení 
kmenového kapitálu tier 1 než podle § 12y odst. 3, 
pokud Česká národní banka neschválila plán na 
obnovení kapitálu,  

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 53  1. V případě, že instituce nesplňuje na ni vztahující se 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, nebo 
případně na ni použitelný požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru, vyhotoví plán zachování kapitálu a 
předloží jej příslušnému orgánu do pěti pracovních dnů ode 
dne, kdy zjistila, že předmětný požadavek nesplňuje, ledaže 
příslušný orgán povolí delší lhůtu v délce nejvýše deseti dnů.“ 
 

  32013L0036 Čl. 65 odst. 1 1. Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů v oblasti 
dohledu podle článku 64 a právo členských států stanovit a 
ukládat trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro 
správní sankce a jiná správní opatření použitelné v případě 
porušení vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí tato 
směrnice, a nařízení (EU) č. 575/2013, a přijmou veškerá 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla uvedená 
pravidla uplatňována. Pokud se členské státy rozhodnou, že 
nestanoví správní sankce v případě porušení, na něž se 
vztahuje vnitrostátní trestní právo, sdělí Komisi příslušná 
trestněprávní ustanovení. Správní sankce a jiná správní 
opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

  32013L0036 Čl. 142 odst. 4 
písm. b) 

V případě, že příslušný orgán plán zachování kapitálu 
neschválí v souladu s odstavcem 3, nařídí některé z 
následujících opatření, popřípadě obě tato opatření 
současně:  

a) příslušný orgán bude požadovat, aby instituce navýšila svůj 
kapitál na určenou výši, a to ve stanovených lhůtách;  

b) příslušný orgán vykoná svou pravomoc dle článku 102 
nařídit přísnější omezení týkající se rozdělování výnosů, než 
které požaduje článek 141 

§ 26 odst. 3 (3) Česká národní banka může uložit opatření podle 
odstavce 2 písm. a) bodu 1, zejména pokud  
  
a) zjistí nedostatky v uspořádání, strategiích, 

postupech nebo jiných mechanismech řídicího 
a kontrolního systému upravených tímto zákonem, 

32019L0878 čl. 1 odst. 32 2.   Pro účely odst. 1 písm. j) mohou příslušné orgány 
institucím uložit požadavky na další nebo častější podávání 
zpráv pouze v případě, že příslušný požadavek je vhodný a 
přiměřený z hlediska účelu, pro který jsou informace 
požadovány, a že požadované informace nejsou duplicitní. 
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právním předpisem jej provádějícím, nesplnění 
požadavků podle čl. 393 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo 
nedostatky ve strategiích nebo postupech podle § 
12c, nebo v jejich uplatňování; to platí za podmínek 
stanovených v § 26k odst. 1 a 2 obdobně i pro 
zahraniční banku, která je členem skupiny 
evropské ovládající banky [§ 26d odst. 1 písm. m)], 
členem skupiny evropské finanční holdingové 
osoby [§ 26d odst. 1 písm. o)] nebo členem 
skupiny evropského ovládajícího obchodníka s 
cennými papíry podle zákona upravujícího 
podnikání na kapitálovém trhu, nad níž Česká 
národní banka vykonává dohled na 
konsolidovaném základě, přičemž v takovém 
případě lze požadovat zvýšení kapitálu nad úroveň 
stanovenou zahraničními právními předpisy,  

 b) se na rizika nebo prvky rizik nevztahují požadavky 
na kapitál upravené v tomto zákoně nebo přímo 
použitelném předpise Evropské unie upravujícím 
obezřetnostní požadavky,  

c) uložení opatření podle odstavce 2 písm. a) bodu 2, 
bodů 5 a 6 a bodů 8 až 10, odstavce 2 písm. c) 
nebo opatření podle odstavce 4 písm. a) až f) se 
jeví jako nedostatečné k dosažení nápravy v 
přiměřeném čase,  

 d) je pravděpodobné, že nesplnění požadavků 
ohledně používání odpovídajícího přístupu bude 
mít za následek nedostatečné kapitálové 
požadavky,  

e) je pravděpodobné, že ačkoliv budou dodrženy 
požadavky podle tohoto zákona nebo přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
obezřetnostní požadavky, rizika budou podceněna,  

 f) banka oznámí České národní bance podle čl. 377 
odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, že z výsledků zátěžových testů 
vyplývá potřeba kapitálu ve výši, která významně 
přesahuje její kapitálový požadavek ke krytí 
portfolia obchodování s korelací.  

 

Pro účely článků 97 až 102 se za duplicitní považují veškeré 
další informace, které mohou být od institucí požadovány, 
pokud totožné nebo v podstatě totožné informace již byly 
příslušnému orgánu podány jiným způsobem nebo mohou být 
příslušným orgánem vytvořeny. 
 
Příslušný orgán nepožaduje od instituce podání dalších 
informací, jestliže informace již dříve obdržel v jiném formátu 
nebo s jinou úrovní podrobnosti a tento jiný formát nebo jiná 
úroveň podrobnosti mu nebrání sestavit informace stejné 
kvality a spolehlivosti, jakou by měly informace sestavené na 
základě dalších informací, které by jinak byly podány.“; 
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§ 26 odst. 4 (4) Česká národní banka může osobě podléhající 
jejímu dohledu uložit, aby pro účely řízení úrokového 
rizika investičního portfolia použila standardizovanou 
metodiku stanovenou přímo použitelným předpisem 
Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se 
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU, upravujícím standardizovanou metodiku 
pro hodnocení úrokového rizika investičního portfolia, 
pokud zjednodušená standardizovaná metodika nebo 
systém řízení úrokového rizika investičního portfolia 
používaný povinnou osobou nezajišťují řádnou 
identifikaci, hodnocení, řízení a snižování úrokového 
rizika investičního portfolia. 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 21  3.   Příslušný orgán může vyžadovat, aby instituce 
uplatňovala standardizovanou metodiku uvedenou v odstavci 
1 v případě, že interní systémy zavedené touto institucí za 
účelem hodnocení rizik uvedených ve zmíněném odstavci 
nejsou uspokojivé. 
 
4.   Příslušný orgán může vyžadovat, aby malá a nepříliš 
složitá instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 145 nařízení 
(EU) č. 575/2013 používala standardizovanou metodiku, 
pokud se domnívá, že zjednodušená standardizovaná 
metodika není vhodná ke zjištění úrokového rizika 
vyplývajícího z investičního portfolia této instituce. 

§ 26c (1) Je-li banka tuzemskou ovládající bankou nebo 
evropskou ovládající úvěrovou institucí, je Česká 
národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě. 
 (2) Je-li banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo 
obchodník s cennými papíry ovládán tuzemskou 
finanční holdingovou osobou nebo tuzemskou 
smíšenou finanční holdingovou osobou, evropskou 
finanční holdingovou osobou nebo evropskou 
smíšenou finanční holdingovou osobou, je Česká 
národní banka orgánem určeným k výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě.  
 
(3) Ovládá-li tuzemská finanční holdingová osoba, 
tuzemská smíšená finanční holdingová osoba, 
evropská finanční holdingová osoba nebo evropská 
smíšená finanční holdingová osoba více institucí z 
členských států, je Česká národní banka orgánem 
určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném 
základě, pokud 

32019L0878  čl. 1 odst. 37  Určení orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném 
základě 
 
1. Je-li mateřský podnik mateřskou úvěrovou institucí v 
členském státě nebo mateřskou úvěrovou institucí v EU, 
vykonává dohled na konsolidovaném základě příslušný 
orgán, který nad danou mateřskou úvěrovou institucí v 
členském státě nebo mateřskou úvěrovou institucí v EU 
vykonává dohled na individuálním základě. 
 
Je-li mateřský podnik mateřským investičním podnikem v 
členském státě nebo mateřským investičním podnikem v EU 
a žádný z jeho dceřiných podniků není úvěrovou institucí, 
vykonává dohled na konsolidovaném základě příslušný 
orgán, který nad daným mateřským investičním podnikem v 
členském státě nebo mateřským investičním podnikem v EU 
vykonává dohled na individuálním základě. 
 
Je-li mateřský podnik mateřským investičním podnikem v 
členském státě nebo mateřským investičním podnikem v EU 
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a) banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo je jedinou 

úvěrovou institucí ve skupině,  
b) banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo má nejvyšší 

bilanční sumu z úvěrových institucí ve skupině, 
nebo  

c) ve skupině není žádná úvěrová instituce a 
obchodník s cennými papíry má nejvyšší bilanční 
sumu z investičních podniků ve skupině. 

 
(4) Je-li podle čl. 18 odst. 3 nebo 6 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
požadována konsolidace, je Česká národní banka 
orgánem určeným k výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě, pokud  
 
a) banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo má nejvyšší 

bilanční sumu z úvěrových institucí ve skupině,   
b) ve skupině není žádná úvěrová instituce a 

obchodník s cennými papíry má nejvyšší bilanční 
sumu z investičních podniků ve skupině. 

 
(5) Odchylně od odstavce 3 písm. b) a odstavců 4 a 8 
je Česká národní banka orgánem určeným k výkonu 
dohledu na konsolidovaném základě, je-li součet 
bilančních sum bank a spořitelních a úvěrních družstev 
ve skupině vyšší než součet bilančních sum úvěrových 
institucí ve skupině, nad nimiž vykonává dohled 
na individuálním základě jiný příslušný orgán dohledu. 
 
(6) Česká národní banka vykonává dohled na 
konsolidovaném základě, i když nejsou splněny 
podmínky podle odstavce 1, 3, 4, 7 nebo 8, nebo 
upustí od výkonu dohledu na konsolidovaném základě, 
i když jsou splněny podmínky podle odstavce 1, 3, 4, 7 
nebo 8, jestliže se tak dohodne s příslušným orgánem 
dohledu, pokud se jim jeví použití kritérií v odstavcích 
1, 3, 4, 7 nebo 8 jako nevhodné s ohledem na dotčené 
instituce a relativní význam jejich činností 
v příslušných členských státech. V takovém případě si 
Česká národní banka  před uzavřením dohody 
s příslušným orgánem dohledu vyžádá stanovisko 
evropské ovládající úvěrové instituce, evropského 

a nejméně jeden z jeho dceřiných podniků je úvěrovou 
institucí, vykonává dohled na konsolidovaném základě 
příslušný orgán této úvěrové instituce nebo v případě několika 
úvěrových institucí příslušný orgán úvěrové instituce s 
nejvyšší bilanční sumou. 
2. Je-li mateřský podnik instituce mateřskou finanční 
holdingovou společností v členském státě, mateřskou 
smíšenou finanční holdingovou společností v členském státě, 
mateřskou finanční holdingovou společností v EU nebo 
mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU, 
vykonává dohled na konsolidovaném základě příslušný 
orgán, který nad danou institucí vykonává dohled na 
individuálním základě. 
 
3. Pokud dvě nebo více institucí, které mají povolení v Unii, 
mají tutéž mateřskou finanční holdingovou společnost v 
členském státě, mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společnost v členském státě, mateřskou finanční holdingovou 
společnost v EU nebo mateřskou smíšenou finanční 
holdingovou společnost v EU, vykonává dohled na 
konsolidovaném základě: 
 
a) příslušný orgán úvěrové instituce, pokud je ve skupině 
pouze jedna úvěrová instituce; 
 
b) příslušný orgán úvěrové instituce s nejvyšší bilanční 
sumou, pokud je ve skupině několik úvěrových institucí, nebo 
 
c) příslušný orgán investičního podniku s nejvyšší bilanční 
sumou, pokud skupina nezahrnuje žádnou úvěrovou instituci. 
 
4. Je-li konsolidace požadována podle čl. 18 odst. 3 nebo 6 
nařízení (EU) č. 575/2013, vykonává dohled na 
konsolidovaném základě příslušný orgán úvěrové instituce s 
nejvyšší bilanční sumou nebo v případě, že skupina 
nezahrnuje žádnou úvěrovou instituci, příslušný orgán 
investičního podniku s nejvyšší bilanční sumou. 
 
5. Odchylně od odst. 1 třetího pododstavce, odst. 3 písm. b) a 
odstavce 4 je v případě, že příslušný orgán vykonává na 
individuálním základě dohled nad více než jednou úvěrovou 
institucí ve skupině, orgánem vykonávajícím dohled na 
konsolidovaném základě příslušný orgán, který vykonává na 
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ovládajícího investičního podniku, evropské finanční 
holdingové osoby, evropské smíšené finanční 
holdingové osoby nebo instituce s nejvyšší bilanční 
sumou.  
 
(7) Je-li obchodník s cennými papíry tuzemským 
ovládajícím obchodníkem s cennými papíry nebo 
evropským ovládajícím investičním podnikem a 
neovládá žádnou úvěrovou instituci, je Česká národní 
banka orgánem určeným k výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě. 
 
(8) Ovládá-li tuzemský ovládající obchodník s cennými 
papíry nebo evropský ovládající investiční podnik 
jednu nebo více úvěrových institucí, je Česká národní 
banka orgánem určeným k výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě, pokud 
 
a) banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo je jedinou 

úvěrovou institucí ve skupině, nebo 
b) banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo má nejvyšší 

bilanční sumu z úvěrových institucí ve skupině.   
 
(9) Odchylně od odstavce 3 písm. c) je Česká národní 
banka orgánem určeným k výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě, je-li součet bilančních sum 
obchodníků s cennými papíry ve skupině vyšší než 
součet bilančních sum investičních podniků ve 
skupině, nad nimiž vykonává dohled na individuálním 
základě jiný příslušný orgán dohledu. 
 
(11) Je-li banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo 
určenou úvěrovou institucí podle § 29 odst. 2 písm. c) 
nebo uloží-li Česká národní banka opatření podle § 31 
odst. 2, je Česká národní banka určeným orgánem k 
výkonu dohledu na konsolidovaném základě. 
 

individuálním základě dohled nad jednou nebo více 
úvěrovými institucemi ve skupině, jestliže součet bilančních 
sum úvěrových institucí podléhajících jeho dohledu je vyšší 
než součet bilančních sum úvěrových institucí, nad nimiž 
vykonává dohled na individuálním základě jiný příslušný 
orgán. 
 
Odchylně od odst. 3 písm. c) platí, že vykonává-li příslušný 
orgán na individuálním základě dohled nad více než jedním 
investičním podnikem ve skupině, je orgánem vykonávajícím 
dohled na konsolidovaném základě příslušný orgán, který 
vykonává na individuálním základě dohled nad jedním nebo 
více investičními podniky ve skupině s nejvyšší celkovou 
bilanční sumou. 
 
6. V konkrétních případech mohou příslušné orgány na 
základě vzájemné dohody upustit od kritérií uvedených v 
odstavcích 1, 3 a 4 a mohou výkonem dohledu na 
konsolidovaném základě pověřit jiný příslušný orgán, pokud 
by použití těchto kritérií bylo nevhodné s ohledem na dotčené 
instituce a relativní význam jejich činností v příslušných 
členských státech nebo na potřebu zajistit kontinuitu dohledu 
na konsolidovaném základě ze strany téhož příslušného 
orgánu. V takových případech mají mateřská instituce v EU, 
mateřská finanční holdingová společnost v EU, mateřská 
smíšená finanční holdingová společnost v EU nebo případně 
instituce s nejvyšší bilanční sumou právo vyjádřit se před tím, 
než příslušné orgány přijmou rozhodnutí. 
 

§ 26d odst. 1 a 2 (1) Pokud banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo 
obchodník s cennými papíry, který je ovládán institucí, 
finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční 
holdingovou osobou se sídlem nebo bydlištěm v jiném 
než členském státě, nepodléhá dohledu na 
konsolidovaném základě vykonávaném Českou 

32013L0036 Čl. 127 odst. 1 1. Jestliže instituce, jejímž mateřským podnikem je instituce 
nebo finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost se skutečným sídlem ve třetí zemi, 
nepodléhá dohledu na konsolidovaném základě podle článku 
111, posuzují příslušné orgány, zda tato instituce podléhá 
dohledu na konsolidovaném základě ze strany orgánu 
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národní bankou nebo jiným příslušným orgánem, pak 
Česká národní banka posoudí, zda tato banka, 
spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými 
papíry podléhá ze strany orgánu dohledu z jiného než 
členského státu dohledu na konsolidovaném základě, 
který je rovnocenný dohledu na konsolidovaném 
základě podle tohoto zákona a požadavkům části první 
hlavy druhé kapitoly 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
(2) Česká národní banka provádí posouzení podle 
odstavce 1, pokud by byla jinak orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nebo na 
žádost ovládající osoby nebo na žádost osoby 
zahrnuté do doplňkového dohledu na základě zákona 
upravujícího doplňkový dohled nad finančními 
konglomeráty nebo obdobné zahraniční osoby z 
členského státu. Česká národní banka přitom 
konzultuje ostatní dotčené příslušné orgány dohledu. 
 

dohledu třetí země, který je rovnocenný dohledu upravenému 
zásadami stanovenými v této směrnici a požadavkům části 
první hlavy II kapitoly 2 nařízení (EU) č. 575/2013.  

Hodnocení provádí příslušný orgán, který by byl pověřený 
dohledem na konsolidovaném základě, pokud by se použil 
odstavec 3, na žádost mateřského podniku nebo kteréhokoliv 
z regulovaných subjektů povolených v Unii nebo z vlastního 
podnětu. Tento příslušný orgán konzultuje ostatní dotyčné 
příslušné orgány. 

§ 26d odst. 3 (3) Při posouzení podle odstavce 1 Česká národní 
banka přihlíží k obecným pokynům vydaným 
Evropským bankovním výborem42) a konzultuje 
Evropský orgán pro bankovnictví.  
 
42) Čl. 143 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k 
činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním 
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními 
podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, 
2014/59/EU, (EU) 2015/2366, (EU) 2018/843 a (EU) 
2019/878. 
 
 

32013L0036 Čl. 127 odst. 2 2. Komise může požádat Evropský bankovní výbor, aby 
poskytl obecné pokyny ohledně toho, zda je pravděpodobné, 
že opatření dohledu na konsolidovaném základě orgánů 
dohledu ve třetích zemích dosahují cílů dohledu na 
konsolidovaném základě, jak jsou stanoveny v této kapitole, 
ve vztahu k institucím, jejichž mateřský podnik má skutečné 
sídlo ve třetí zemi. Evropský bankovní výbor tyto pokyny 
průběžně přezkoumává a přihlíží ke všem změnám v 
opatřeních dohledu na konsolidovaném základě prováděného 
takovými příslušnými orgány. EBA je Komisi a Evropskému 
bankovnímu výboru nápomocen při výkonu uvedených úkolů, 
včetně hodnocení toho, zda by takové obecné pokyny měly 
být aktualizovány.  

Příslušný orgán, který provádí hodnocení uvedené v odst. 1 
prvním pododstavci, k těmto pokynům přihlíží. Pro tento účel 
příslušný orgán konzultuje orgán EBA před přijetím 
rozhodnutí. 

§ 26d odst. 4 a 5 (4) Pokud Česká národní banka na základě posouzení 
podle odstavce 1 zjistí, že nad bankou, spořitelním a 
úvěrním družstvem nebo obchodníkem s cennými 
papíry není vykonáván rovnocenný dohled na 
konsolidovaném základě, použije na banku obdobně 
ustanovení tohoto zákona, právního předpisu jej 
provádějícího nebo nařízení Evropského parlamentu a 

32013L0036 Čl. 127 odst. 3 3. Pokud takový rovnocenný dohled neexistuje, použijí 
členské státy na instituci obdobně tuto směrnici a nařízení 
(EU) č. 575/2013 nebo povolí svým příslušným orgánům 
uplatňovat jiné vhodné techniky dohledu, které dosahují cíle 
dohledu nad institucemi na konsolidovaném základě.  

Tyto techniky dohledu schválí po konzultaci s ostatními 
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Rady (EU) č. 575/2013 nebo uplatní jiné přiměřené 
postupy dohledu, které zabezpečí cíle dohledu na 
konsolidovaném základě. Tyto postupy Česká národní 
banka přijme po konzultaci s ostatními dotčenými 
příslušnými orgány dohledu a poté je oznámí 
dotčeným příslušným orgánům dohledu, Evropskému 
orgánu pro bankovnictví a Evropské komisi. 
 
(5) Přiměřené postupy dohledu podle odstavce 4 
mohou zejména zahrnovat povinnost zřídit finanční 
holdingovou osobu nebo smíšenou finanční 
holdingovou osobu se sídlem v členském státě a 
uplatňovat tento zákon, právní předpis jej provádějící 
nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 o dohledu na konsolidovaném základě nad 
konsolidovanou situací této finanční holdingové osoby 
nebo smíšené finanční holdingové osoby. 
 

dotčenými příslušnými orgány příslušný orgán, který by byl 
pověřený dohledem na konsolidovaném základě.  

Příslušné orgány mohou zejména požadovat ustavení 
finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti se skutečným sídlem v Unii a uplatnit 
ustanovení o dohledu na konsolidovaném základě nad 
konsolidovanou situací této finanční holdingové společnosti 
nebo konsolidovanou situací této smíšené finanční 
holdingové společnosti.  

Techniky dohledu se zaměří na dosažení cílů dohledu na 
konsolidovaném základě, jak jsou stanoveny v této kapitole, a 
oznámí se ostatním dotčeným příslušným orgánům, orgánu 
EBA a Komisi. 

§ 26e odst. 1 a 2 (1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, má 
písemná ujednání o koordinaci a spolupráci 
s ostatními příslušnými orgány dohledu za účelem 
usnadnění a zavedení účinného dohledu. Vykonává-li 
Česká národní banka dohled na individuálním základě 
nad členem skupiny, má písemná ujednání 
o koordinaci a spolupráci s orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad 
skupinou za účelem usnadnění a zavedení účinného 
dohledu. 
 
(2) V rámci dohod podle odstavce 1 lze orgánu 
určenému k výkonu dohledu na konsolidovaném 
základě svěřit další úkoly a upřesnit postupy pro 
rozhodování a spolupráci s ostatními příslušnými 
orgány dohledu. 

32013L0036 Čl. 115 odst. 1 1. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a 
ostatní příslušné orgány uzavřou za účelem usnadnění a 
zavedení účinného dohledu písemnou dohodu o koordinaci a 
spolupráci.  

V rámci těchto dohod lze orgánu vykonávajícímu dohled na 
konsolidovaném základě svěřit další úkoly a upřesnit postupy 
pro rozhodování a spolupráci s ostatními příslušnými orgány. 

§ 26e odst. 3 a 4 (3) Česká národní banka je oprávněna vyjmout 
z dohledu banku, spořitelní a úvěrní družstvo nebo 
obchodníka s cennými papíry a delegovat na základě 
dohody v souladu s čl. 28 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 výkon dohledu 
na orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném 
základě v jiném členském státě nad osobou ovládající 
tuto banku, spořitelní a úvěrní družstvo nebo 

32013L0036 Čl. 115 odst. 2 2. Orgány příslušné k vydání povolení dceřinému podniku 
mateřského podniku, který je institucí, mohou dvoustrannou 
dohodou, v souladu s článkem 28 nařízení (EU) č. 1093/2010, 
přenést svou pravomoc dohledu na příslušné orgány, které 
vydaly povolení mateřskému podniku a vykonávají nad ním 
dohled, aby na sebe převzaly odpovědnost za dohled nad 
dceřiným podnikem v souladu s touto směrnicí. O existenci a 
obsahu takových dohod se uvědomí orgán EBA. EBA předá 
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obchodníka s cennými papíry.  
 
(4) Odstavec 3 se použije obdobně v případě, kdy je 
Česká národní banka orgánem určeným k výkonu 
dohledu na konsolidovaném základě nad osobou 
ovládající zahraniční úvěrovou instituci nebo investiční 
podnik a v souladu s čl. 28 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 přejímá výkon 
dohledu nad touto zahraniční úvěrovou institucí nebo 
investičním podnikem od příslušného orgánu dohledu 
v jiném členském státě. 
 
 
 

tyto informace příslušným orgánům ostatních členských států 
a Evropskému bankovnímu výboru. 

§ 26e odst. 5 a 6 (5) Je-li Česká národní banka orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě 
a finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční 
holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1 má 
sídlo nebo bydliště v jiném členském státě, má 
písemné ujednání o koordinaci a spolupráci uvedené 
v odstavci 1 s příslušným orgánem v členském státě, 
v němž má dotčená finanční holdingová osoba nebo 
smíšená finanční holdingová osoba své sídlo nebo 
bydliště.  
 
(6) Česká národní banka má písemné ujednání o 
koordinaci a spolupráci  podle odstavce 5 s orgánem 
určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném 
základě v případě, že finanční holdingová osoba nebo 
smíšená finanční holdingová osoba má sídlo nebo 
bydliště v České republice.  

32019L0878 čl. 1 odst. 39  „3. Není-li orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě totožný s příslušným orgánem v členském státě, kde 
je finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost schválená v souladu s článkem 21a 
usazena, uzavřou se dohody o koordinaci a spolupráci 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku rovněž s příslušným 
orgánem členského státu, ve kterém je usazen mateřský 
podnik.“ 

§ 26f odst. 1 (1) Ovládá-li smíšená holdingová osoba jednu nebo 
více bank, spořitelních a úvěrních družstev nebo 
obchodníků s cennými papíry, je Česká národní banka 
oprávněna požadovat informace významné pro účely 
dohledu nad těmito osobami po smíšené holdingové 
osobě a jí ovládaných osobách.  
 

32013L0036 Čl. 122 odst. 1 1. Dokud nebudou koordinovány metody konsolidace, stanoví 
členské státy pro případy, kdy je mateřským podnikem jedné 
nebo více institucí holdingová společnost se smíšenou 
činností, že orgány příslušné k vydávání povolení a dohledu 
nad těmito institucemi požadují na těchto holdingových 
společnostech se smíšenou činností a jejich dceřiných 
podnicích přímo nebo prostřednictvím dceřiných podniků, 
které jsou institucemi, aby jim poskytly informace významné 
pro účely dohledu nad těmito dceřinými podniky. 

§ 26f odst. 2 (2) Česká národní banka je oprávněna provádět 
kontrolu na místě nebo nechat provádět kontrolu na 
místě pro účely ověření informací obdržených od osob 

32013L0036 Čl. 122 odst. 2 2. Členské státy stanoví, že jejich příslušné orgány mohou 
provádět nebo nechat provádět externími inspektory kontroly 
na místě k ověření informací obdržených od holdingových 
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podle odstavce 1 třetí osobou.  Pokud je smíšená 
holdingová osoba nebo jí ovládaná osoba pojišťovnou, 
lze postupovat obdobně podle § 26n odst. 3. Pokud 
smíšená holdingová osoba nebo jí ovládaná osoba se 
sídlem nebo bydlištěm v jiném členském státě ovládá 
banku, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodníka s 
cennými papíry, pak se na kontrolu na místě pro účely 
ověření informací obdržených od osob podle odstavce 
1 použije § 25 odst. 2. 

společností se smíšenou činností a jejich dceřiných podniků. 
Je-li holdingová společnost se smíšenou činností nebo 
některý z jejích dceřiných podniků pojišťovnou, lze rovněž 
použít postupy podle článku 125. Nachází-li se holdingová 
společnost se smíšenou činností nebo některý z jejích 
dceřiných podniků v jiném členském státě než její dceřiný 
podnik, který je institucí, provede se ověření informací na 
místě postupem podle článku 118. 

§ 26f odst. 3 (3) Aniž je dotčena část čtvrtá nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud smíšená 
holdingová osoba ovládá banku, spořitelní a úvěrní 
družstvo nebo obchodníka s cennými papíry, Česká 
národní banka vykonává dohled nad operacemi uvnitř 
skupiny mezi ovládanou bankou, spořitelním a 
úvěrním družstvem nebo obchodníkem s cennými 
papíry a smíšenou holdingovou osobou a jí 
ovládanými osobami. 
 

32013L0036 Čl. 123 odst. 1 1. Aniž je dotčena část čtvrtá nařízení (EU) č. 575/2013, 
zajistí členské státy, že v případě, kdy je mateřským 
podnikem jedné či více institucí holdingová společnost se 
smíšenou činností, vykonávají příslušné orgány pověřené 
dohledem nad těmito institucemi obecný dohled nad 
transakcemi mezi institucí a holdingovou společností se 
smíšenou činností a jejími dceřinými podniky. 

§ 26g odst. 1 (1) Osoby zahrnuté do skupiny jsou povinny vytvořit 
odpovídající kontrolní mechanismy zajišťující 
správnost poskytovaných informací pro účely dohledu 
na konsolidovaném základě a umožnit provedení 
kontroly podle § 26n odst. 2.   
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 36 
písm. a) 

2. Příslušné orgány vyžadují, aby mateřské a dceřiné 
podniky, na něž se vztahuje tato směrnice, plnily povinnosti 
stanovené v oddíle II této kapitoly na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě, aby zajistily, že systémy, 
postupy a mechanismy požadované v oddíle II této kapitoly 
jsou konzistentní a řádně integrované a že je možné získat 
veškeré údaje a informace, které mají význam pro účely 
dohledu. Zejména zajistí, aby mateřské a dceřiné podniky, na 
něž se vztahuje tato směrnice, zavedly tyto systémy, postupy 
a mechanismy ve svých dceřiných podnicích, na něž se tato 
směrnice nevztahuje, včetně podniků usazených v offshore 
finančních centrech. Takové systémy, postupy a mechanismy 
musí být rovněž konzistentní a řádně integrované a uvedené 
dceřiné podniky mohou rovněž poskytovat veškeré údaje a 
informace, které mají význam pro účely dohledu. Dceřiné 
podniky, na něž samotné se tato směrnice nevztahuje, musí 
splňovat požadavky specifické pro dané odvětví na 
individuálním základě. 

§ 26g odst. 2 (2) Je-li Česká národní banka orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, 
tuzemská ovládající banka, evropská ovládající 
úvěrová instituce, tuzemský ovládající obchodník 
s cennými papíry, evropský ovládající investiční 
podnik, tuzemská finanční holdingová osoba, evropská 

32013L0036 Čl. 119 odst. 3 3. Členské státy umožní svým orgánům příslušným k dohledu 
na konsolidovaném základě, aby požádaly dceřiné podniky 
instituce, finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti, které nejsou zahrnuty do 
dohledu na konsolidovaném základě, o informace uvedené v 
článku 122. V takovém případě platí pro předávání a 
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finanční holdingová osoba, tuzemská smíšená finanční 
holdingová osoba a evropská smíšená finanční 
holdingová osoba předem oznámí České národní 
bance auditory, kteří budou provádět audit jí 
ovládaných osob.  

ověřování těchto informací postupy podle uvedeného článku. 

§ 26g odst. 3 (3) Finanční holdingová osoba a smíšená finanční 
holdingová osoba jsou povinny zajistit, aby jejich 
statutárním orgánem, členem jejich statutárního 
orgánu, členem správní rady nebo členem dozorčí 
rady byla osoba důvěryhodná, dostatečně odborně 
způsobilá a zkušená pro výkon své funkce a pro 
zajištění plnění požadavků vyplývajících pro finanční 
holdingovou osobu a smíšenou finanční holdingovou 
osobu z tohoto zákona. Podrobnější požadavky 
stanoví Česká národní banka vyhláškou.  

32013L0036 Čl. 121 Členské státy požadují, aby členové vedoucího orgánu 
finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti měli pro výkon těchto funkcí 
dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, dovednosti 
a zkušenosti podle čl. 91 odst. 1, s přihlédnutím ke zvláštní 
úloze finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti.  

§ 26g odst. 4 (4) Finanční holdingová osoba a smíšená finanční 
holdingová osoba je povinna informovat Českou 
národní banku o návrzích personálních změn ve 
statutárním orgánu, správní radě a dozorčí radě, 
včetně předložení podkladů nezbytných pro posouzení 
odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti 
navrhovaných osob. Fyzická osoba, která je 
navrhovaná na člena orgánu je povinna finanční 
holdingové osobě nebo smíšené finanční holdingové 
osobě poskytnout potřebné podklady a součinnost.  

32013L0036 Čl. 121 Členské státy požadují, aby členové vedoucího orgánu 
finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti měli pro výkon těchto funkcí 
dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, dovednosti 
a zkušenosti podle čl. 91 odst. 1, s přihlédnutím ke zvláštní 
úloze finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti. 

§ 26g odst. 5 (5) Osoba, která se nově stane finanční holdingovou 
osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou, 
je povinna splnit povinnost podle odstavce 4 do 2 
měsíců ode dne, kdy se stane finanční holdingovou 
osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou. 
V opačném případě se má za to, že jednotliví členové 
statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady 
této finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční 
holdingové osoby nesplňují stanovené předpoklady. 

32013L0036 Čl. 121 Členské státy požadují, aby členové vedoucího orgánu 
finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti měli pro výkon těchto funkcí 
dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, dovednosti 
a zkušenosti podle čl. 91 odst. 1, s přihlédnutím ke zvláštní 
úloze finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti. 

§ 26g odst. 6 (6) Česká národní banka může požadovat po finanční 
holdingové osobě nebo smíšené finanční holdingové 
osobě výměnu osoby ve statutárním orgánu, správní 
radě nebo dozorčí radě finanční holdingové osoby 
nebo smíšené finanční holdingové osoby, jestliže tato 
osoba není dostatečně odborně způsobilá, zkušená 
nebo důvěryhodná.  

32013L0036 Čl. 121 Členské státy požadují, aby členové vedoucího orgánu 
finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti měli pro výkon těchto funkcí 
dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, dovednosti 
a zkušenosti podle čl. 91 odst. 1, s přihlédnutím ke zvláštní 
úloze finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti. 

§ 26g odst. 7 (7) Není-li ovládaná osoba, která je bankou, 
spořitelním a úvěrním družstvem nebo obchodníkem 

32013L0036 Čl. 119 odst. 2 2. Není-li dceřiný podnik, který je institucí, zahrnut do 
dohledu na konsolidovaném základě na základě některého z 
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s cennými papíry zahrnuta do dohledu na 
konsolidovaném základě podle čl. 19 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
může Česká národní banka požádat ovládající osobu 
o informace, které jí mohou usnadnit dohled nad touto 
ovládanou osobou. 

případů stanovených v článku 19 nařízení (EU) č. 575/2013 
mohou příslušné orgány členského státu, v němž se nachází 
tento dceřiný podnik požádat mateřský podnik o informace, 
které jim mohou usnadnit dohled nad tímto dceřiným 
podnikem. 

§ 26g odst. 8 (8) Je-li Česká národní banka orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, může 
požádat osoby ovládané bankou, spořitelním a 
úvěrním družstvem, obchodníkem s cennými papíry, 
finanční holdingovou osobou nebo smíšenou finanční 
holdingovou osobou, které nejsou zahrnuty do dohledu 
na konsolidovaném základě, o informace podle § 26f; 
§ 26f se použije obdobně.  

32013L0036 Čl. 119 odst. 3 3. Členské státy umožní svým orgánům příslušným k dohledu 
na konsolidovaném základě, aby požádaly dceřiné podniky 
instituce, finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti, které nejsou zahrnuty do 
dohledu na konsolidovaném základě, o informace uvedené v 
článku 122. V takovém případě platí pro předávání a 
ověřování těchto informací postupy podle uvedeného článku. 

§ 26g odst. 9 (9) Osoby zahrnuté do konsolidace podle části první 
hlavy druhé kapitoly 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a osoby podle 
odstavce 7 a 8 mají povinnost poskytovat informace 
České národní bance. 

32013L0036 Čl. 119 odst. 1 1. Členské státy v případě potřeby přijmou jakákoliv opatření 
nezbytná k zahrnutí finančních holdingových společností a 
smíšených finančních holdingových společností do 
konsolidovaného dohledu. 

  32019L0876 Čl. 1 odst. 42 1.S výhradou článku 21a přijmou členské státy jakákoli 
opatření nezbytná k zahrnutí finančních holdingových 
společností a smíšených finančních holdingových společností 
do konsolidovaného dohledu.“ 

§ 26h odst. 1 a 2 (1) Zjistí-li Česká národní banka nedostatky v činnosti 
osoby zahrnuté do skupiny, které mohou negativně 
ovlivnit hospodaření banky, spořitelního a úvěrního 
družstva nebo obchodníka s cennými papíry, který je 
součástí skupiny, je oprávněna ve vztahu k finanční 
holdingové osobě a smíšené finanční holdingové 
osobě schválené podle § 27 odst. 1, určené úvěrové 
instituci podle § 29 odst. 2 písm. c) nebo označené 
finanční holdingové osobě, smíšené finanční 
holdingové osobě nebo instituci podle § 31 odst. 2 a 
smíšené holdingové osobě podle povahy zjištěného 
nedostatku 
 
a) vyžadovat, aby ve stanovené lhůtě zjednala 
nápravu, 
b) nařídit zajištění mimořádného auditu u osoby, která 
je součástí skupiny, na náklady ovládající osoby, 
c) zakázat nebo omezit provádění operací s osobami, 
které jsou součástí stejné skupiny. 
 

32013L0036 Čl. 126 V souladu s kapitolou 1 oddílem IV této hlavy členské státy 
zajistí, aby mohly být finančním holdingovým společnostem, 
smíšeným finančním holdingovým společnostem a 
holdingovým společnostem se smíšenou činností nebo jejich 
výkonným ředitelům ukládány správní sankce nebo přijímána 
jiná správní opatření k ukončení zjištěného protiprávního 
jednání, popřípadě k zamezení jeho příčin, v případě 
porušení právních nebo správních předpisů přijatých k 
provedení této kapitoly.  
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(2) Nedostatkem v činnosti osoby zahrnuté do skupiny, 
která není bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, 
obchodníkem s cennými papíry, finanční holdingovou 
osobou nebo smíšenou finanční holdingovou osobou 
se rozumí 
 
a) porušení nebo obcházení tohoto zákona, zvláštních 
zákonů, obdobných zahraničních právních předpisů, 
právních předpisů vydaných Českou národní bankou a 
přímo použitelných předpisů Evropské unie, 
b) provádění obchodů v rámci skupiny nebo navenek 
způsobem, který poškozuje zájmy vkladatelů banky, 
členů spořitelního a úvěrního družstva nebo zákazníků 
obchodníka s cennými papíry, který je součástí 
skupiny, nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu. 

§ 26h odst. 3 (3) Je-li Česká národní banka orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, může 
uložit bance, která je ovládající osobou, ovládajícímu 
obchodníkovi s cennými papíry, finanční holdingové 
osobě nebo smíšené finanční holdingové osobě při 
zjištění nedostatku v činnosti této osoby opatření k 
nápravě podle § 26 odst. 2 písm. a) bodu 1, 13 a 14 a 
podle § 26 odst. 2 písm. c). 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 18 q) mateřská instituce, mateřská finanční holdingová 
společnost nebo mateřská smíšená finanční holdingová 
společnost nepřijme žádné opatření, které může být 
vyžadováno k zajištění souladu s obezřetnostními požadavky 
stanovenými v části třetí, čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 nebo uloženo podle čl. 104 odst. 1 písm. a) 
nebo článku 105 této směrnice na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě. 

§ 26i odst. 1 (1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, plní 
vedle úkolů stanovených tímto zákonem, jiným 
právním předpisem nebo nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 rovněž tyto úkoly 
 
a) koordinuje ve vztahu k příslušným orgánům dohledu 
jiných členských států shromažďování a poskytování 
významných nebo nezbytných informací,  
b) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu jiných 
členských států plánuje a koordinuje postup těchto 
orgánů v jiných, než naléhavých situacích v rámci 
výkonu dohledu, včetně výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě, 
c) ve spolupráci s příslušnými orgány dohledu jiných 
členských států a s centrálními bankami Evropského 
systému centrálních bank plánuje a koordinuje postup 
těchto orgánů při přípravě na naléhavé situace a 
během nich, včetně nepříznivého vývoje v bance, 

32013L0036 Čl. 112 odst. 1 1. Kromě povinností uložených touto směrnicí a nařízením 
(EU) č. 575/2013, plní orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě tyto úkoly:  

a) koordinuje shromažďování a šíření významných nebo 
zásadních informací v běžných i naléhavých situacích;  

b) plánuje a koordinuje činnosti dohledu v běžných situacích, 
a to i ve vztahu k činnostem uvedeným v hlavě VII kapitole 3, 
ve spolupráci se zúčastněnými příslušnými orgány;  

c) plánuje a koordinuje činnosti dohledu ve spolupráci se 
zúčastněnými příslušnými orgány a v případě potřeby s 
centrálními bankami ESCB při přípravě na naléhavé situace a 
během nich, včetně nepříznivého vývoje v institucích nebo na 
finančních trzích, a využívá pokud možno stávajících způsobů 
komunikace na podporu krizového řízení. 
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spořitelním a úvěrním družstvu, obchodníku s cennými 
papíry nebo na finančních trzích, a využívá pokud 
možno stávajících způsobů komunikace na podporu 
krizového řízení.  

§ 26i odst. 2 (2)  Plánování a koordinace podle odstavce 1 písm. c) 
zahrnuje přípravu společných hodnocení, zavedení 
plánů pro naléhavé situace, informování veřejnosti a 
ukládání závažných správních trestů a opatření k 
nápravě mimořádného významu podle § 38ha odst. 2 
písm. d) a § 38i odst. 1 písm. b), ukládání závažných 
správních trestů a opatření k nápravě mimořádného 
významu podle zákona upravujícího činnost 
spořitelních a úvěrních družstev, ukládání závažných 
správních trestů a opatření k nápravě mimořádného 
významu podle zákona upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu a obdobných ustanovení 
zahraničních právních předpisů.   

32013L0036 Čl. 112 odst. 3 2. Plánování a koordinace činností dohledu uvedené v odst. 1 
písm. c) tohoto článku zahrnují výjimečná opatření uvedená v 
čl. 117 odst. 1 písm. d) a odst. 4 písm. b), přípravu 
společných hodnocení, provádění pohotovostních plánů a 
sdělení veřejnosti. 

§ 26i odst. 3 (3) Česká národní banka může upozornit Evropský 
orgán pro bankovnictví a požádat jej o urovnání sporu 
podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1093/2010, pokud 
a) příslušný orgán dohledu jiného členského státu s 
Českou národní bankou při plnění jejích úkolů 
uvedených v odstavci 1 v dostatečné míře 
nespolupracuje, 
b) orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném 
základě z jiného členského státu neplní své úkoly 
podle čl. 112 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/36/EU. 

32013L0036 Čl. 112 odst. 2 2. Pokud orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě neplní úkoly uvedené v odstavci 1 nebo pokud 
příslušné orgány v požadované míře nespolupracují s 
orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě 
při plnění úkolů uvedených v odstavci 1, může jakýkoliv z 
dotyčných příslušných orgánů postoupit záležitost orgánu 
EBA a požádat jej o pomoc podle článku 19 nařízení (EU) č. 
1093/2010. 

 

EBA může příslušným orgánům pomoci v případě sporu 
týkajícího se koordinace činností dohledu podle tohoto článku 
rovněž z vlastní iniciativy v souladu s čl. 19 odst. 1 druhým 
pododstavcem uvedeného nařízení. 

§ 26j odst. 1 a 2 (1) Nastane-li naléhavá situace, včetně nepříznivého 
vývoje na finančních trzích, která může ohrozit likviditu 
trhu a stabilitu finančního systému v členském státě, v 
němž osoba, u níž je Česká národní banka orgánem 
určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném 
základě, vykonává činnost prostřednictvím významné 
pobočky, významné pobočky podle zákona 
upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev 
nebo významné pobočky podle zákona upravujícího 
podnikání na kapitálovém trhu, nebo v němž má sídlo 
osoba ovládaná osobou, u níž je Česká národní banka 
orgánem určeným k výkonu dohledu na 

32013L0036 Čl. 114 odst. 1 1. Nastane-li naléhavá situace, včetně situace uvedené v 
článku 18 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo situace 
nepříznivého vývoje na trzích, která by mohla ohrozit likviditu 
trhu a stabilitu finančního systému v jakémkoliv členském 
státě, v němž byly povoleny subjekty skupiny nebo v němž 
jsou usazeny významné pobočky uvedené v článku 51, orgán 
vykonávající dohled na konsolidovaném základě uvědomí, 
jakmile je to možné, s výhradou kapitoly 1 oddílu 2, případně 
článků 54 a 58 směrnice 2004/39/ES orgán EBA a orgány 
uvedené v čl. 58 odst. 4 a v článku 59 a sdělí veškeré 
informace nezbytné k plnění jejich úkolů. Uvedené povinnosti 
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konsolidovaném základě, Česká národní banka bez 
zbytečného odkladu sdělí všechny nezbytné informace 
Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě 
pro systémová rizika a centrálním bankám Evropského 
systému centrálních bank a orgánům veřejné moci 
uvedeným v § 25a odst. 4 písm. l) v členských státech 
dotčených touto situací. 
 
(2) Zjistí-li Česká národní banka, že nastala naléhavá 
situace, včetně nepříznivého vývoje na finančních 
trzích, která může ohrozit likviditu trhu a stabilitu 
finančního systému v jakémkoli členském státě, 
informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro 
bankovnictví a dotčené příslušné orgány.   
 

se vztahují na všechny příslušné orgány.  

Jestliže centrální banka ESCB zjistí, že nastala situace 
popsaná v prvním pododstavci, uvědomí, jakmile je to možné, 
příslušné orgány uvedené v článku 112 a orgán EBA.  

Je-li to možné, využívá příslušný orgán a orgán uvedený v čl. 
58 odst. 4 stávající způsoby komunikace. 

§ 26j odst. 3 (3) Požaduje-li Česká národní banka informace 
potřebné pro výkon dohledu na konsolidovaném 
základě, které již byly poskytnuty jinému příslušnému 
orgánu, přednostně požádá o takové informace tento 
orgán. 
 

32013L0036 Čl. 114 odst. 2 
 

2. Jestliže orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě potřebuje informace, které již byly poskytnuty jinému 
příslušnému orgánu, neprodleně se na něj obrátí, aby se 
předešlo několikanásobnému podávání informací různým 
orgánům zapojeným do dohledu. 

§ 26k odst. 1 (1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k 
výkonu dohledu na konsolidovaném základě, je 
příslušná, po dohodě s příslušnými orgány dohledu 
jiných členských států vykonávajícími dohled nad 
osobami ovládanými evropskou ovládající úvěrovou 
institucí, evropským ovládajícím investičním podnikem, 
evropskou finanční holdingovou osobou nebo 
evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou, 
uložit opatření podle § 25e odst. 4 písm. f) a g) nebo 
sdělit pokyn podle § 25h všem osobám v dotčené 
skupině a také na konsolidovaném základě. 

32019L0878 Čl. 38 1. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a 
příslušné orgány odpovědné za dohled nad dceřinými podniky 
mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové 
společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové 
společnosti v EU učiní vše, co je v jejich silách, aby dosáhly 
společného rozhodnutí: a) o použití článků 73 a 97 pro 
stanovení přiměřenosti konsolidované úrovně kapitálu 
skupiny institucí s ohledem na její finanční situaci a profil 
rizika a požadovanou úroveň kapitálu pro použití čl. 104 odst. 
1 písm. a) na všechny subjekty v dané skupině institucí a na 
konsolidovaném základě; b) o opatřeních k řešení 
významných záležitostí a závažných zjištění týkajících se 
dohledu nad likviditou včetně těch, které se týkají 
přiměřenosti organizace a řízení rizik, jak vyžaduje článek 86, 
a těch, které se týkají potřeby uložení požadavků na likviditu 
pro konkrétní instituce v souladu s článkem 105; c) o 
jakémkoli pokynu k držení dodatečného kapitálu uvedeném v 
čl. 104b odst. 3. 

§ 26k odst. 2 (2) Česká národní banka předem informuje dotčené 
příslušné orgány o záměru uložit opatření či sdělit 
pokyn podle odstavce 1 a současně jim předloží 
zprávy o posouzení krytí rizik kapitálem, držení 

32019L0878 Čl. 38 1. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a 
příslušné orgány odpovědné za dohled nad dceřinými podniky 
mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové 
společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové 
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dodatečného kapitálu a rizika likvidity. Česká národní 
banka vyvíjí úsilí k tomu, aby bylo dosaženo dohody 
podle odstavce 1 ve lhůtě do 4 měsíců ode dne, kdy 
předložila dotčeným příslušným orgánům dohledu 
zprávu o posouzení krytí rizik kapitálem, zprávu o 
držení dodatečného kapitálu a zprávu o posouzení 
rizika likvidity. 
 

společnosti v EU učiní vše, co je v jejich silách, aby dosáhly 
společného rozhodnutí: a) o použití článků 73 a 97 pro 
stanovení přiměřenosti konsolidované úrovně kapitálu 
skupiny institucí s ohledem na její finanční situaci a profil 
rizika a požadovanou úroveň kapitálu pro použití čl. 104 odst. 
1 písm. a) na všechny subjekty v dané skupině institucí a na 
konsolidovaném základě; b) o opatřeních k řešení 
významných záležitostí a závažných zjištění týkajících se 
dohledu nad likviditou včetně těch, které se týkají 
přiměřenosti organizace a řízení rizik, jak vyžaduje článek 86, 
a těch, které se týkají potřeby uložení požadavků na likviditu 
pro konkrétní instituce v souladu s článkem 105; c) o 
jakémkoli pokynu k držení dodatečného kapitálu uvedeném v 
čl. 104b odst. 3. 
2. Společných rozhodnutí podle odstavce 1 bude dosaženo: 
a) pro účely odst. 1 písm. a) tohoto článku do čtyř měsíců 
poté, co orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě předloží ostatním dotčeným příslušným orgánům 
zprávu obsahující posouzení rizika skupiny institucí v souladu 
s článkem 104a; b) pro účely odst. 1 písm. b) tohoto článku 
do čtyř měsíců poté, co orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě předloží zprávu obsahující 
posouzení profilu rizika likvidity skupiny institucí v souladu s 
články 86 a 105; c) pro účely odst. 1 písm. c) tohoto článku do 
čtyř měsíců poté, co orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě předloží zprávu obsahující 
posouzení rizika skupiny institucí v souladu s článkem 104b. 
Společná rozhodnutí uvedená v odstavci 1 tohoto článku také 
náležitě zohlední posouzení rizika dceřiných podniků 
vypracované dotčenými příslušnými orgány v souladu s 
články 73, 97, 104a a 104b. Společná rozhodnutí uvedená v 
odst. 1 písm. a) a b) mají podobu dokumentů obsahujících 
úplná odůvodnění, které mateřské instituci v EU poskytne 
orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě. V 
případě nesouhlasu konzultuje orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě na žádost kteréhokoli jiného 
dotčeného příslušného orgánu orgán EBA. Orgán 
vykonávající dohled na konsolidovaném základě může 
konzultovat orgán EBA z vlastního podnětu. 

§ 26k odst. 3 (3) Nebude-li dohody podle odstavce 1 dosaženo ve 
lhůtě podle odstavce 2, je Česká národní banka 
příslušná uložit opatření či sdělit pokyn podle 
odstavce 1 členům dotčené skupiny, nad nimiž 

32019L0878 Čl. 1 odst. 38  3.   V případě, že příslušné orgány nedosáhnou takového 
společného rozhodnutí v rámci lhůt uvedených v odstavci 2 
tohoto článku, rozhodne o použití článků 73, 86 a 97, čl. 104 
odst. 1 písm. a) a článků 104b a 105 této směrnice na 
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vykonává dohled, i bez dohody s příslušnými orgány 
vykonávajícími dohled nad členy dotčené skupiny; 
přitom přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny 
vyjádřenému ve stanovisku příslušných orgánů 
vykonávajících dohled nad členy této skupiny a těmto 
orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného 
vyhotovení rozhodnutí. 

konsolidovaném základě orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po řádném zohlednění posouzení 
rizika dceřiných podniků provedeném dotčenými příslušnými 
orgány. Pokud na konci lhůt uvedených v odstavci 2 tohoto 
článku kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupí 
záležitost orgánu EBA v souladu s článkem 19 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě odloží své rozhodnutí a vyčká na rozhodnutí, které 
může EBA vydat podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, 
a rozhodne v souladu s rozhodnutím orgánu EBA. Lhůty 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku se považují za lhůty pro 
smírné urovnání sporu ve smyslu nařízení (EU) č. 1093/2010. 
EBA přijme rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy mu 
byla věc postoupena. Záležitost nelze orgánu EBA postoupit 
po skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení 
společného rozhodnutí. 
Relevantní příslušné orgány odpovědné za dohled nad 
dceřinými podniky mateřské úvěrové instituce v EU nebo 
mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo 
mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU 
rozhodnou o použití článků 73, 86 a 97, čl. 104 odst. 1 písm. 
a) a článků 104b a 105 této směrnice na individuálním nebo 
subkonsolidovaném základě po náležitém zohlednění názorů 
a výhrad vyjádřených orgánem vykonávajícím dohled na 
konsolidovaném základě. Pokud na konci kterékoli ze lhůt 
uvedených v odstavci 2 tohoto článku kterýkoli z dotčených 
příslušných orgánů postoupí záležitost orgánu EBA v souladu 
s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010, odloží příslušné 
orgány své rozhodnutí a vyčkají na rozhodnutí, které EBA 
přijme podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, a rozhodnou 
v souladu s rozhodnutím orgánu EBA. Lhůty uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku se považují za lhůty pro smírné 
urovnání sporu ve smyslu uvedeného nařízení. EBA přijme 
rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla věc 
postoupena. Záležitost nelze orgánu EBA postoupit po 
skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení společného 
rozhodnutí. 
Rozhodnutí mají podobu dokumentu obsahujícího plná 
odůvodnění a zohledňují posouzení rizik, názory a výhrady 
ostatních příslušných orgánů vyjádřené ve lhůtách uvedených 
v odstavci 2 tohoto článku. Orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě doručí tento dokument všem 
dotčeným příslušným orgánům a mateřské instituci v EU. 
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Pokud byl konzultován EBA, všechny příslušné orgány jeho 
doporučení zváží a podají vysvětlení ohledně všech 
významných odchylek od tohoto doporučení. 
 

§ 26k odst. 4  (4) Nebylo-li dosaženo dohody mezi orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě a 
Českou národní bankou o uložení opatření nebo 
sdělení pokynu Českou národní bankou bance, která 
je členem jedné nebo více uvedených skupin, a to ve 
lhůtě 4 měsíců ode dne, kdy orgán určený k výkonu 
dohledu na konsolidovaném základě nad dotčenou 
skupinou předložil České národní bance zprávu o 
posouzení krytí rizik kapitálem této skupiny, zprávu o 
držení dodatečného kapitálu touto skupinou, nebo 
zprávu o posouzení rizika likvidity této skupiny, je 
Česká národní banka příslušná uvedené bance uložit 
samostatně na individuálním nebo subkonsolidovaném 
základě opatření podle § 25e odst. 4 písm. f) a g) nebo 
sdělit pokyn podle § 25h; přitom přihlédne k posouzení 
rizik členů této skupiny vyjádřenému ve stanovisku 
příslušných orgánů vykonávajících dohled nad členy 
této skupiny a těmto orgánům zašle na vědomí 
stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 38  3.   V případě, že příslušné orgány nedosáhnou takového 
společného rozhodnutí v rámci lhůt uvedených v odstavci 2 
tohoto článku, rozhodne o použití článků 73, 86 a 97, čl. 104 
odst. 1 písm. a) a článků 104b a 105 této směrnice na 
konsolidovaném základě orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po řádném zohlednění posouzení 
rizika dceřiných podniků provedeném dotčenými příslušnými 
orgány. Pokud na konci lhůt uvedených v odstavci 2 tohoto 
článku kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupí 
záležitost orgánu EBA v souladu s článkem 19 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě odloží své rozhodnutí a vyčká na rozhodnutí, které 
může EBA vydat podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, 
a rozhodne v souladu s rozhodnutím orgánu EBA. Lhůty 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku se považují za lhůty pro 
smírné urovnání sporu ve smyslu nařízení (EU) č. 1093/2010. 
EBA přijme rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy mu 
byla věc postoupena. Záležitost nelze orgánu EBA postoupit 
po skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení 
společného rozhodnutí. 
Relevantní příslušné orgány odpovědné za dohled nad 
dceřinými podniky mateřské úvěrové instituce v EU nebo 
mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo 
mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU 
rozhodnou o použití článků 73, 86 a 97, čl. 104 odst. 1 písm. 
a) a článků 104b a 105 této směrnice na individuálním nebo 
subkonsolidovaném základě po náležitém zohlednění názorů 
a výhrad vyjádřených orgánem vykonávajícím dohled na 
konsolidovaném základě. Pokud na konci kterékoli ze lhůt 
uvedených v odstavci 2 tohoto článku kterýkoli z dotčených 
příslušných orgánů postoupí záležitost orgánu EBA v souladu 
s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010, odloží příslušné 
orgány své rozhodnutí a vyčkají na rozhodnutí, které EBA 
přijme podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, a rozhodnou 
v souladu s rozhodnutím orgánu EBA. Lhůty uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku se považují za lhůty pro smírné 
urovnání sporu ve smyslu uvedeného nařízení. EBA přijme 
rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla věc 
postoupena. Záležitost nelze orgánu EBA postoupit po 
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skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení společného 
rozhodnutí. 
Rozhodnutí mají podobu dokumentu obsahujícího plná 
odůvodnění a zohledňují posouzení rizik, názory a výhrady 
ostatních příslušných orgánů vyjádřené ve lhůtách uvedených 
v odstavci 2 tohoto článku. Orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě doručí tento dokument všem 
dotčeným příslušným orgánům a mateřské instituci v EU. 
Pokud byl konzultován EBA, všechny příslušné orgány jeho 
doporučení zváží a podají vysvětlení ohledně všech 
významných odchylek od tohoto doporučení. 
 

§ 26k odst. 5 (5) Česká národní banka může v posledních 7 dnech 
před uplynutím lhůt  podle odstavců 3 a 4 požádat 
Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu 
podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1093/2010. Pokud Česká národní banka nebo 
příslušné orgány vykonávající dohled nad členy 
dotčené skupiny  podle odstavce 1 požádají o toto 
urovnání sporu, přeruší Česká národní banka řízení o 
uložení opatření či sdělení pokynu do vydání 
rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 38  3.   V případě, že příslušné orgány nedosáhnou takového 
společného rozhodnutí v rámci lhůt uvedených v odstavci 2 
tohoto článku, rozhodne o použití článků 73, 86 a 97, čl. 104 
odst. 1 písm. a) a článků 104b a 105 této směrnice na 
konsolidovaném základě orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po řádném zohlednění posouzení 
rizika dceřiných podniků provedeném dotčenými příslušnými 
orgány. Pokud na konci lhůt uvedených v odstavci 2 tohoto 
článku kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupí 
záležitost orgánu EBA v souladu s článkem 19 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě odloží své rozhodnutí a vyčká na rozhodnutí, které 
může EBA vydat podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, 
a rozhodne v souladu s rozhodnutím orgánu EBA. Lhůty 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku se považují za lhůty pro 
smírné urovnání sporu ve smyslu nařízení (EU) č. 1093/2010. 
EBA přijme rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy mu 
byla věc postoupena. Záležitost nelze orgánu EBA postoupit 
po skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení 
společného rozhodnutí. 
Relevantní příslušné orgány odpovědné za dohled nad 
dceřinými podniky mateřské úvěrové instituce v EU nebo 
mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo 
mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU 
rozhodnou o použití článků 73, 86 a 97, čl. 104 odst. 1 písm. 
a) a článků 104b a 105 této směrnice na individuálním nebo 
subkonsolidovaném základě po náležitém zohlednění názorů 
a výhrad vyjádřených orgánem vykonávajícím dohled na 
konsolidovaném základě. Pokud na konci kterékoli ze lhůt 
uvedených v odstavci 2 tohoto článku kterýkoli z dotčených 
příslušných orgánů postoupí záležitost orgánu EBA v souladu 
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s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010, odloží příslušné 
orgány své rozhodnutí a vyčkají na rozhodnutí, které EBA 
přijme podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, a rozhodnou 
v souladu s rozhodnutím orgánu EBA. Lhůty uvedené 
v odstavci 2 tohoto článku se považují za lhůty pro smírné 
urovnání sporu ve smyslu uvedeného nařízení. EBA přijme 
rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla věc 
postoupena. Záležitost nelze orgánu EBA postoupit po 
skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení společného 
rozhodnutí. 
Rozhodnutí mají podobu dokumentu obsahujícího plná 
odůvodnění a zohledňují posouzení rizik, názory a výhrady 
ostatních příslušných orgánů vyjádřené ve lhůtách uvedených 
v odstavci 2 tohoto článku. Orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě doručí tento dokument všem 
dotčeným příslušným orgánům a mateřské instituci v EU. 
Pokud byl konzultován EBA, všechny příslušné orgány jeho 
doporučení zváží a podají vysvětlení ohledně všech 
významných odchylek od tohoto doporučení. 
 

§ 26k odst. 6 (6) Před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 si 
Česká národní banka může vyžádat stanovisko 
Evropského orgánu pro bankovnictví. Česká národní 
banka si toto stanovisko vyžádá vždy, jestliže o to 
požádá některý z příslušných orgánů vykonávajících 
dohled nad členy dotčené skupiny. Jestliže bylo před 
vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 
vyžádáno stanovisko Evropského orgánu pro 
bankovnictví, Česká národní banka z něho vychází, 
ledaže v odůvodnění rozhodnutí uvede důvody, pro 
které se od tohoto stanoviska odchyluje. 

32019L0878 Čl. 38 2. Společných rozhodnutí podle odstavce 1 bude dosaženo: 
a) pro účely odst. 1 písm. a) tohoto článku do čtyř měsíců 
poté, co orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě předloží ostatním dotčeným příslušným orgánům 
zprávu obsahující posouzení rizika skupiny institucí v souladu 
s článkem 104a; b) pro účely odst. 1 písm. b) tohoto článku 
do čtyř měsíců poté, co orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě předloží zprávu obsahující 
posouzení profilu rizika likvidity skupiny institucí v souladu s 
články 86 a 105; c) pro účely odst. 1 písm. c) tohoto článku do 
čtyř měsíců poté, co orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě předloží zprávu obsahující 
posouzení rizika skupiny institucí v souladu s článkem 104b. 
Společná rozhodnutí uvedená v odstavci 1 tohoto článku také 
náležitě zohlední posouzení rizika dceřiných podniků 
vypracované dotčenými příslušnými orgány v souladu s 
články 73, 97, 104a a 104b. Společná rozhodnutí uvedená v 
odst. 1 písm. a) a b) mají podobu dokumentů obsahujících 
úplná odůvodnění, které mateřské instituci v EU poskytne 
orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě. V 
případě nesouhlasu konzultuje orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě na žádost kteréhokoli jiného 
dotčeného příslušného orgánu orgán EBA. Orgán 
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vykonávající dohled na konsolidovaném základě může 
konzultovat orgán EBA z vlastního podnětu. 
3. V případě, že příslušné orgány nedosáhnou takového 
společného rozhodnutí v rámci lhůt uvedených v odstavci 2 
tohoto článku, rozhodne o použití článků 73, 86 a 97, čl. 104 
odst. 1 písm. a) a článků 104b a 105 této směrnice na 
konsolidovaném základě orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po řádném zohlednění posouzení 
rizika dceřiných podniků provedeném dotčenými příslušnými 
orgány. Pokud na konci lhůt uvedených v odstavci 2 tohoto 
článku kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupí 
záležitost orgánu EBA v souladu s článkem 19 nařízení (EU) 
č. 1093/2010, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě odloží své rozhodnutí a vyčká na rozhodnutí, které 
může EBA vydat podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, a 
rozhodne v souladu s rozhodnutím orgánu EBA. Lhůty 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku se považují za lhůty pro 
smírné urovnání sporu ve smyslu nařízení (EU) č. 1093/2010. 
EBA přijme rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy mu 
byla věc postoupena. Záležitost nelze orgánu EBA postoupit 
po skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení 
společného rozhodnutí.  
Relevantní příslušné orgány odpovědné za dohled nad 
dceřinými podniky mateřské úvěrové instituce v EU nebo 
mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo 
mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU 
rozhodnou o použití článků 73, 86 a 97, čl. 104 odst. 1 písm. 
a) a článků 104b a 105 této směrnice na individuálním nebo 
subkonsolidovaném základě po náležitém zohlednění názorů 
a výhrad vyjádřených orgánem vykonávajícím dohled na 
konsolidovaném základě. Pokud na konci kterékoli ze lhůt 
uvedených v odstavci 2 tohoto článku kterýkoli z dotčených 
příslušných orgánů postoupí záležitost orgánu EBA v souladu 
s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010, odloží příslušné 
orgány své rozhodnutí a vyčkají na rozhodnutí, které EBA 
přijme podle čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení, a rozhodnou v 
souladu s rozhodnutím orgánu EBA. Lhůty uvedené v 
odstavci 2 tohoto článku se považují za lhůty pro smírné 
urovnání sporu ve smyslu uvedeného nařízení. EBA přijme 
rozhodnutí do jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla věc 
postoupena. Záležitost nelze orgánu EBA postoupit po 
skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení společného 
rozhodnutí.  
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Rozhodnutí mají podobu dokumentu obsahujícího plná 
odůvodnění a zohledňují posouzení rizik, názory a výhrady 
ostatních příslušných orgánů vyjádřené ve lhůtách uvedených 
v odstavci 2 tohoto článku. Orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě doručí tento dokument všem 
dotčeným příslušným orgánům a mateřské instituci v EU.  
Pokud byl konzultován EBA, všechny příslušné orgány jeho 
doporučení zváží a podají vysvětlení ohledně všech 
významných odchylek od tohoto doporučení. 
4. Společná rozhodnutí podle odstavce 1 a rozhodnutí přijatá 
příslušnými orgány v případě, že neexistuje společné 
rozhodnutí podle odstavce 3, se považují za směrodatná a 
budou příslušnými orgány uplatňována v dotčených členských 
státech.  
Společná rozhodnutí podle odstavce 1 a jakékoliv rozhodnutí 
přijaté v případě, že neexistuje společné rozhodnutí podle 
odstavce 3, se aktualizují každoročně nebo za výjimečných 
okolností v případě, že příslušný orgán odpovídající za dohled 
nad dceřinými podniky mateřské instituce v EU nebo 
mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo 
mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU 
písemně podá plně odůvodněnou žádost orgánu 
vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě o 
aktualizaci rozhodnutí o použití čl. 104 odst. 1 písm. a) a 
článku 105. V tomto případě se aktualizace může provádět na 
dvoustranném základě, tj. může se na ní podílet orgán 
vykonávající dohled na konsolidovaném základě a příslušný 
orgán podávající žádost. 

§ 26k odst. 7 (7) Česká národní banka přezkoumává rozhodnutí 
podle odstavce 1, 3 nebo 4 nejméně jednou za rok 
postupem  podle odstavců 1 až 5. Česká národní 
banka může tato rozhodnutí přezkoumat na 
odůvodněný písemný návrh příslušného orgánu 
vykonávajícího dohled nad členem dotčené skupiny. V 
takovém případě lze rozhodnutí podle odstavce 1, 3 
nebo odstavce 4 přezkoumat také jen v rozsahu tohoto 
návrhu. 

32019L0878 Čl. 38 4.   Společná rozhodnutí podle odstavce 1 a rozhodnutí 
přijatá příslušnými orgány v případě, že neexistuje společné 
rozhodnutí podle odstavce 3, se považují za směrodatná 
a jsou příslušnými orgány uplatňována v dotčených členských 
státech. 
Společná rozhodnutí podle odstavce 1 tohoto článku 
a jakékoli rozhodnutí přijaté v případě, že neexistuje společné 
rozhodnutí podle odstavce 3 tohoto článku, se aktualizují 
každoročně nebo za výjimečných okolností v případě, že 
příslušný orgán odpovědný za dohled nad dceřinými podniky 
mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové 
společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové 
společnosti v EU písemně podá orgánu vykonávajícímu 
dohled na konsolidovaném základě plně odůvodněnou žádost 
o aktualizaci rozhodnutí o použití čl. 104 odst. 1 písm. a) 
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a článků 104b a 105. Za těchto výjimečných okolností se 
aktualizace může provádět na dvoustranném základě, tj. 
může se na ní podílet orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě a příslušný orgán podávající žádost. 
 

§ 26k odst. 8 (8) Banka je povinna udržovat kapitál na individuálním 
nebo konsolidovaném základě nad minimální úrovní a 
plnit zvláštní požadavky na likviditu, je-li jí tato 
povinnost uložena rozhodnutím vydaným, v dohodě s 
Českou národní bankou, příslušným orgánem jiného 
členského státu určeným k výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě. 

32019L0878 Čl. 38 1. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a 
příslušné orgány odpovědné za dohled nad dceřinými podniky 
mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové 
společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové 
společnosti v EU učiní vše, co je v jejich silách, aby dosáhly 
společného rozhodnutí:  
a) o použití článků 73 a 97 pro stanovení přiměřenosti 
konsolidované úrovně kapitálu skupiny institucí s ohledem na 
její finanční situaci a profil rizika a požadovanou úroveň 
kapitálu pro použití čl. 104 odst. 1 písm. a) na všechny 
subjekty v dané skupině institucí a na konsolidovaném 
základě;  
b) o opatřeních k řešení významných záležitostí a závažných 
zjištění týkajících se dohledu nad likviditou včetně těch, které 
se týkají přiměřenosti organizace a řízení rizik, jak vyžaduje 
článek 86, a těch, které se týkají potřeby uložení požadavků 
na likviditu pro konkrétní instituce v souladu s článkem 105;  
c) o jakémkoli pokynu k držení dodatečného kapitálu 
uvedeném v čl. 104b odst. 3. 

§ 26k odst. 9 (9) Pokyn k držení dodatečného kapitálu určí a sdělí 
bance příslušný orgán jiného členského státu určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě 
po dohodě s Českou národní bankou. 
 

32019L0878 Čl. 38 1. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a 
příslušné orgány odpovědné za dohled nad dceřinými podniky 
mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové 
společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové 
společnosti v EU učiní vše, co je v jejich silách, aby dosáhly 
společného rozhodnutí:  
a) o použití článků 73 a 97 pro stanovení přiměřenosti 
konsolidované úrovně kapitálu skupiny institucí s ohledem na 
její finanční situaci a profil rizika a požadovanou úroveň 
kapitálu pro použití čl. 104 odst. 1 písm. a) na všechny 
subjekty v dané skupině institucí a na konsolidovaném 
základě;  
b) o opatřeních k řešení významných záležitostí a závažných 
zjištění týkajících se dohledu nad likviditou včetně těch, které 
se týkají přiměřenosti organizace a řízení rizik, jak vyžaduje 
článek 86, a těch, které se týkají potřeby uložení požadavků 
na likviditu pro konkrétní instituce v souladu s článkem 105;  
c) o jakémkoli pokynu k držení dodatečného kapitálu 
uvedeném v čl. 104b odst. 3. 
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§ 26l odst. 1 (1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, zřizuje 
pro plnění úkolů podle § 26i, § 26j odst. 1 a 2 a § 26k 
kolegium. Zřízení a činnost kolegia jsou založeny na 
písemných ujednáních podle § 26e, která připravuje 
Česká národní banka po projednání s dotčenými 
příslušnými orgány dohledu. Je-li to účelné, Česká 
národní banka při dodržení povinnosti mlčenlivosti 
podle § 25a a dalších požadavků stanovených právem 
Evropské unie koordinuje spolupráci s příslušnými 
orgány dohledu jiných než členských států. Zřízením a 
činností kolegií nejsou dotčeny pravomoci a působnost 
příslušných orgánů dohledu stanovené právem 
Evropské unie. 
 

32013L0036 Čl. 116 odst. 1 a 3 1. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
zřizuje kolegia orgánů dohledu s cílem usnadnit provádění 
úkolů uvedených v článcích 112 a 113 a čl. 114 odst. 1 a v 
souladu s požadavky důvěrnosti podle odstavce 2 tohoto 
článku a s právem Unie případně zajišťuje vhodnou 
koordinaci a spolupráci s orgány dohledu třetích zemí.  

EBA přispívá k podpoře a sledování účinného, efektivního a 
systematického fungování kolegií orgánů dohledu uvedených 
v tomto článku, v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 
1093/2010. Za tímto účelem se EBA účastní těchto činností 
způsobem, jaký považuje za vhodný, a je v tomto ohledu 
považován za příslušný orgán.  

Kolegia orgánů dohledu poskytnou orgánu vykonávajícímu 
dohled na konsolidovaném základě, orgánu EBA a ostatním 
dotčeným příslušným orgánům rámec pro provedení těchto 
úkolů:  

a) výměnu informací mezi nimi a orgánem EBA v souladu s 
článkem 21 nařízení (EU) č. 1093/2010;  

b) dohodu o dobrovolném svěření úkolů a případném 
dobrovolném delegování odpovědností;  

c) stanovení programů dohledových šetření uvedených v 
článku 99, založených na hodnocení rizika skupiny v souladu 
s článkem 97;  

d) zvýšení účinnosti dohledu vyloučením nadbytečných 
duplicit požadavků dohledu, také ve vztahu k požadavkům na 
informace podle článku 114 a čl. 117 odst. 3;  

e) důsledného uplatňování obezřetnostních požadavků podle 
této směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013 na všechny 
subjekty v rámci skupiny institucí, aniž jsou dotčeny možnosti 
a diskreční pravomoci, jež stanoví právo Unie;  
f) použití čl. 112 odst. 1 písm. c) s ohledem na činnost 
ostatních fór případně zřízených v této oblasti. 

 

3. Zřízení a činnost kolegií vychází z písemných dohod 
uvedených v článku 115 určených orgánem vykonávajícím 
dohled na konsolidovaném základě po konzultaci s dotčenými 
příslušnými orgány. 
 

§ 26l odst. 2 (2) Je-li Česká národní banka orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, 

32019L0878 Čl. 1 odst. 40 
písm. a)  

1a. Za účelem usnadnění úkolů uvedených v čl. 112 odst. 1, 
čl. 114 odst. 1 a čl. 115 odst. 1 této směrnice zřídí orgán 
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zřizuje pro plnění úkolů podle § 26e odst. 1 a 2, § 
26i odst. 1 písm. a), b) a c) a § 26j odst. 1 a 2 
kolegium i v případě, že všechny osoby ovládané 
evropskou ovládající úvěrovou institucí, evropským 
ovládajícím investičním podnikem, evropskou 
finanční holdingovou osobou nebo evropskou 
smíšenou finanční holdingovou osobou mají 
skutečné sídlo v jiném než členském státě za 
předpokladu, že příslušné orgány dohledu v jiném 
než členském státě podléhají požadavkům 
mlčenlivosti, jež jsou srovnatelné s požadavky 
podle § 25a. Odstavec 1 věta druhá platí obdobně. 

vykonávající dohled na konsolidovaném základě kolegia 
orgánů dohledu rovněž v případě, že všechny přeshraniční 
dceřiné podniky mateřské instituce v EU, mateřské finanční 
holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční 
holdingové společnosti v EU mají skutečné sídlo v třetích 
zemích, za předpokladu, že orgány dohledu těchto třetích 
zemí podléhají požadavkům důvěrnosti, jež jsou rovnocenné 
požadavkům stanoveným v kapitole 1 oddíle II této směrnice 
a případně v článcích 76 a 81 směrnice 2014/65/EU. 

§ 26l odst. 3 (3) Kolegium vytváří předpoklady pro spolupráci České 
národní banky, Evropského orgánu pro 
bankovnictví a ostatních dotčených příslušných 
orgánů dohledu při 

 
a) výměně informací mezi nimi a Evropským orgánem 

pro bankovnictví v souladu s čl. 21 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010, 

b) uplatňování ujednání podle § 26e, je-li to účelné, 
c) stanovení plánů kontrol vycházejících z hodnocení 

rizik dotčené skupiny podle § 25c, 
d) zvyšování účinnosti dohledu omezováním 

zdvojených požadavků při výkonu dohledu včetně 
požadavku na poskytnutí informací podle § 26j 
odst. 3, § 38ha odst. 3 věty druhé a podle 
obdobných ustanovení zahraničních právních 
předpisů, 

e) jednotném uplatňování pravidel obezřetného 
podnikání v rámci dotčené skupiny, aniž jsou 
dotčeny pravomoci příslušných orgánů dohledu 
stanovené právem Evropské unie, 

f) plánování a koordinaci činností podle § 26i odst. 1 
písm. c) a podle obdobných ustanovení 
zahraničních právních předpisů, s přihlédnutím k 
činnosti jiných orgánů, jsou-li pro tyto účely 
zřízeny. 

 

32013L0036 Čl. 116 odst. 1 a 3 1. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
zřizuje kolegia orgánů dohledu s cílem usnadnit provádění 
úkolů uvedených v článcích 112 a 113 a čl. 114 odst. 1 a v 
souladu s požadavky důvěrnosti podle odstavce 2 tohoto 
článku a s právem Unie případně zajišťuje vhodnou 
koordinaci a spolupráci s orgány dohledu třetích zemí.  

EBA přispívá k podpoře a sledování účinného, efektivního a 
systematického fungování kolegií orgánů dohledu uvedených 
v tomto článku, v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 
1093/2010. Za tímto účelem se EBA účastní těchto činností 
způsobem, jaký považuje za vhodný, a je v tomto ohledu 
považován za příslušný orgán.  

Kolegia orgánů dohledu poskytnou orgánu vykonávajícímu 
dohled na konsolidovaném základě, orgánu EBA a ostatním 
dotčeným příslušným orgánům rámec pro provedení těchto 
úkolů:  

a) výměnu informací mezi nimi a orgánem EBA v souladu s 
článkem 21 nařízení (EU) č. 1093/2010;  

b) dohodu o dobrovolném svěření úkolů a případném 
dobrovolném delegování odpovědností;  

c) stanovení programů dohledových šetření uvedených v 
článku 99, založených na hodnocení rizika skupiny v souladu 
s článkem 97;  

d) zvýšení účinnosti dohledu vyloučením nadbytečných 
duplicit požadavků dohledu, také ve vztahu k požadavkům na 
informace podle článku 114 a čl. 117 odst. 3;  

e) důsledného uplatňování obezřetnostních požadavků podle 
této směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013 na všechny 
subjekty v rámci skupiny institucí, aniž jsou dotčeny možnosti 
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a diskreční pravomoci, jež stanoví právo Unie;  
f) použití čl. 112 odst. 1 písm. c) s ohledem na činnost 
ostatních fór případně zřízených v této oblasti. 

§ 26l odst. 4 (4) Členy kolegia jsou 
  
a) Česká národní banka, 
b) příslušný orgán dohledu členského státu, kde má 

evropská finanční holdingová osoba nebo 
evropská smíšená finanční holdingová osoba 
schválená podle § 27 odst. 1 sídlo nebo bydliště, 

c) příslušné orgány vykonávající dohled nad osobami 
z dotčené skupiny, 

d) příslušné orgány dohledu hostitelských států, v 
nichž osoby z dotčené skupiny vykonávají činnost 
prostřednictvím významné pobočky, významné 
pobočky podle zákona upravujícího činnost 
spořitelních a úvěrních družstev nebo významné 
pobočky podle zákona upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu, 

e) centrální banky Evropského systému centrálních 
bank, je-li to účelné, 
f) příslušné orgány dohledu jiných než členských států, 

je-li to účelné a jestliže podle názoru všech 
dotčených příslušných orgánů dohledu chrání 
informace nejméně v rozsahu, jaký je požadován 
právem Evropské unie. 

32013L0036 ve 
znění 
32019L0878 

Čl. 116 odst. 6 

Čl. 1 odst. 40 
písm. b) 

6. Kolegií orgánů dohledu se mohou účastnit příslušné orgány 
odpovědné za dohled nad dceřinými podniky mateřské 
instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové společnosti 
v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti 
v EU a příslušné orgány hostitelského členského státu, ve 
kterém jsou usazeny významné pobočky uvedené v článku 
51, případně centrální banky ESCB, a případně orgány 
dohledu třetích zemí, a to s výhradou požadavků důvěrnosti, 
které jsou podle názoru všech příslušných orgánů 
rovnocenné požadavkům podle kapitoly 1 oddílu II této 
směrnice, případně článků 54 a 58 směrnice 2004/39/ES. 

Příslušný orgán v členském státě, kde je finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
schválená v souladu s článkem 21a usazena, se může 
účastnit příslušného kolegia orgánů dohledu. 

 

§ 26l odst. 5 (5) Česká národní banka řídí jednání kolegia a určuje, 
kteří členové se účastní jednání nebo jiné činnosti 
kolegia. Přitom bere v úvahu význam těchto 
činností pro plnění svých povinností podle § 5o 
odst. 2 a 3, jakož i jejich význam pro členy kolegia. 
Na základě dostupných informací zejména přihlíží 
k možnému dopadu na stabilitu finančního systému 
v dotčených členských státech, především v 
mimořádných situacích. 

 

32013L0036 Čl. 116 odst. 7 a 8 7. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
předsedá schůzím daného kolegia a rozhoduje o tom, které 
příslušné orgány se zúčastní schůze nebo činnosti kolegia. 
Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
předem podává všem členům kolegia úplné informace o 
organizaci takových schůzí, o hlavních otázkách, jež mají být 
projednány, a o zvažovaných činnostech. Orgán provádějící 
dohled na konsolidovaném základě rovněž plně a včas 
informuje všechny členy kolegia o činnostech přijatých na 
uvedených schůzích nebo o provedených opatřeních. 

8. Rozhodnutí orgánu provádějícího dohled na 
konsolidovaném základě bere ohled na významnost činnosti 
dohledu, která má být plánována nebo koordinována pro 
uvedené orgány, zejména na její potenciální dopad na 
stabilitu finančního systému dotčených členských států podle 
článku 7 a na povinnosti podle čl. 51 odst. 2. 
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§ 26l odst. 6 (6) Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby 
členové kolegia úzce spolupracovali. Česká 
národní banka informuje s dostatečným předstihem 
členy kolegia o jednání kolegia, pořadu jednání a 
plánovaných činnostech a bez zbytečného odkladu 
je informuje o závěrech přijatých na jednání nebo o 
jiné dohodnuté činnosti. 

 

32013L0036 Čl. 116 odst. 7 7. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
předsedá schůzím daného kolegia a rozhoduje o tom, které 
příslušné orgány se zúčastní schůze nebo činnosti kolegia. 
Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
předem podává všem členům kolegia úplné informace o 
organizaci takových schůzí, o hlavních otázkách, jež mají být 
projednány, a o zvažovaných činnostech. Orgán provádějící 
dohled na konsolidovaném základě rovněž plně a včas 
informuje všechny členy kolegia o činnostech přijatých na 
uvedených schůzích nebo o provedených opatřeních. 

 

§ 26l odst. 7 (7) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro 
bankovnictví o činnosti kolegia, a to i v případě, že 
nastane mimořádná situace, a poskytne mu 
veškeré informace, které jsou významné pro 
sbližování nástrojů a postupů dohledu. Ustanovení 
§ 25a tím není dotčeno. 

 

32013L0036 Čl. 116 odst. 9 9. S výhradou požadavků důvěrnosti podle kapitoly 1 oddílu II 
této směrnice, případně článků 54 a 58 směrnice 2004/39/ES 
informuje orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě orgán EBA o činnostech kolegia orgánů dohledu, a to 
i v průběhu naléhavých situací, a sdělí orgánu EBA veškeré 
informace, které mají zvláštní význam pro účely sbližování 
dohledu.  

V případě sporu mezi příslušnými orgány ohledně fungování 
kolegií orgánů dohledu může kterýkoli z dotčených 
příslušných orgánů postoupit záležitost orgánu EBA a 
požádat jej o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 
1093/2010.  

EBA může příslušným orgánům pomoci v případě sporu 
týkajícího se fungování kolegií orgánů dohledu podle tohoto 
článku rovněž z vlastní iniciativy v souladu s čl. 19 odst. 1 
druhým pododstavcem uvedeného nařízení. 

§ 26m odst. 1 a 3 (1) Použijí-li se na smíšenou finanční holdingovou 
osobu srovnatelné požadavky, zejména pokud jde 
o rizikově orientovaný dohled, podle tohoto zákona 
a zákona upravujícího doplňkový dohled nad 
finančními konglomeráty, může Česká národní 
banka, je-li orgánem určeným k výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě, po konzultaci 
s příslušnými orgány dohledu vykonávajícími 
dohled nad osobami ovládanými smíšenou finanční 
holdingovou osobou, stanovit, že se při výkonu 
dohledu na konsolidovaném základě použijí pouze 
ustanovení zákona upravujícího doplňkový dohled 
nad finančními konglomeráty.  

 

32013L0036 Čl. 120 odst. 1 1. Pokud smíšená finanční holdingová společnost podléhá 
rovnocenným ustanovením podle této směrnice a podle 
směrnice 2002/87/ES, zejména z hlediska dohledu 
vycházejícího z rizik, může orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po konzultaci s ostatními 
příslušnými orgány odpovědnými za dohled nad dceřinými 
podniky použít na tuto smíšenou finanční holdingovou 
společnost pouze směrnici 2002/87/ES. 
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(3) Česká národní banka je příslušná ke konzultaci o 
použití pouze zahraničních právních předpisů 
upravujících doplňkový dohled nad finančními 
konglomeráty, vykonává-li dohled nad osobami 
ovládanými smíšenou finanční holdingovou osobou 
a je-li k této konzultaci vyzvána orgánem 
vykonávajícím doplňkový dohled nad finančním 
konglomerátem. 

 

§ 26m odst. 2 a 4 (2) Použijí-li se na smíšenou finanční holdingovou 
osobu srovnatelné požadavky, zejména pokud jde 
o rizikově orientovaný dohled, podle tohoto zákona 
a zákona upravujícího činnost pojišťoven, může 
Česká národní banka, je-li orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, po 
dohodě s příslušným orgánem dohledu nad 
skupinou v pojišťovnictví, stanovit, že se při výkonu 
dohledu na konsolidovaném základě použijí pouze 
ustanovení, která se vztahují na nejvýznamnější 
sektor podle zákona upravujícího doplňkový dohled 
nad finančními konglomeráty. 

 
(4) Česká národní banka je příslušná k dohodě o 

použití pouze zahraničních právních předpisů 
vztahujících se na nejvýznamnější sektor podle 
předpisů upravujících doplňkový dohled nad 
finančními konglomeráty, vykonává-li dohled nad 
skupinou v pojišťovnictví a je-li k této dohodě 
vyzvána orgánem vykonávajícím doplňkový dohled 
nad finančním konglomerátem. 

32013L0036 Čl. 120 odst. 2 2. Pokud smíšená finanční holdingová společnost podléhá 
rovnocenným ustanovením podle této směrnice a podle 
směrnice 2009/138/ES, zejména z hlediska dohledu 
vycházejícího z rizik, může orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě po dohodě s orgánem dohledu nad 
skupinou v pojišťovnictví použít na tuto smíšenou finanční 
holdingovou společnost pouze ustanovení směrnice týkající 
se nejvýznamnějšího finančního sektoru, jak je vymezeno v 
čl. 3 odst. 2 směrnice 2002/87/ES. 

§ 26n odst. 1 (1) Pro účely dohledu na konsolidovaném základě je 
Česká národní banka oprávněna vyžadovat 
informace a dokumenty od osob podle § 26g odst. 
9 a je oprávněna k výměně informací s příslušnými 
orgány dohledu v jiných členských státech.  

 

32013L0031 Čl. 117 odst. 1 1. Příslušné orgány úzce spolupracují. Poskytují si informace, 
které jsou zásadní nebo významné pro výkon úkolů dohledu, 
které jim byly uloženy touto směrnicí a nařízením (EU) č. 
575/2013. Za tímto účelem příslušné orgány na požádání 
sdělí všechny významné informace a z vlastního podnětu 
sdělí všechny zásadní informace.  
Příslušné orgány pro účely této směrnice a nařízení (EU) č. 
575/2013 spolupracují s orgánem EBA v souladu s nařízením 
(EU) č. 1093/2010.  
Příslušné orgány poskytnou orgánu EBA veškeré informace 
nezbytné k tomu, aby mohl tento orgán plnit své povinnosti 
podle této směrnice, nařízení (EU) č. 575/2013 a podle 
nařízení (EU) č. 1093/2010, v souladu s článkem 35 nařízení 
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(EU) č. 1093/2010.  
Informace podle prvního pododstavce se považují za zásadní, 
jestliže mohou podstatně ovlivnit posouzení finančního zdraví 
instituce nebo finanční instituce v jiném členském státě.  
Orgány vykonávající dohled na konsolidovaném základě nad 
mateřskými institucemi v EU a nad institucemi, které jsou 
ovládány mateřskými finančními holdingovými společnostmi v 
EU nebo mateřskými smíšenými finančními holdingovými 
společnostmi v EU, zejména předají příslušným orgánům 
jiných členských států, které vykonávají dohled nad dceřinými 
podniky těchto mateřských podniků, veškeré významné 
informace. Při určování rozsahu významných informací se 
přihlíží k významu daných dceřiných podniků ve finančním 
systému dotyčných členských států. 

§ 26n odst. 2 (2) Česká národní banka může za účelem výkonu 
dohledu na konsolidovaném základě provést 
kontrolu na místě v osobách zahrnutých do 
konsolidace nebo požádat o její provedení 
příslušný orgán dohledu. Česká národní banka 
informuje o zahájení, účelu a výsledcích kontroly 
na místě příslušný orgán dohledu nad 
kontrolovanou osobou.  

 

32013L0036 Čl. 122 odst. 2 1.   Dokud nebudou koordinovány metody konsolidace, 
stanoví členské státy pro případy, kdy je mateřským 
podnikem jedné nebo více institucí holdingová společnost se 
smíšenou činností, že orgány příslušné k vydávání povolení a 
dohledu nad těmito institucemi požadují na těchto 
holdingových společnostech se smíšenou činností a jejich 
dceřiných podnicích přímo nebo prostřednictvím dceřiných 
podniků, které jsou institucemi, aby jim poskytly informace 
významné pro účely dohledu nad těmito dceřinými podniky. 

§ 26n odst. 3 (3) Je-li banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník 
s cennými papíry, finanční holdingová osoba, 
smíšená finanční holdingová osoba nebo smíšená 
holdingová osoba osobou ovládající jednu nebo 
více ovládaných osob, které jsou pojišťovnami 
nebo jinými osobami poskytujícími investiční 
služby, ke kterým je třeba povolení, pak Česká 
národní banka spolupracuje a vyměňuje si 
informace pro účely výkonu dohledu s příslušnými 
orgány dohledu v jiných členských státech a 
orgány pověřenými dohledem nad pojišťovnami 
nebo jinými osobami poskytujícími investiční 
služby, ke kterým je třeba povolení.  

 

32013L0036 Čl. 125 odst. 1 1.   Má-li instituce, finanční holdingová společnost, smíšená 
finanční holdingová společnost nebo holdingová společnost 
se smíšenou činností kontrolu nad jedním nebo více 
dceřinými podniky, jež jsou pojišťovnami nebo jinými podniky 
poskytujícími investiční služby, ke kterým je třeba povolení, 
příslušné orgány a orgány pověřené veřejným úkolem 
dohledu nad pojišťovnami nebo jinými podniky poskytujícími 
investiční služby úzce spolupracují. Aniž jsou dotčeny jejich 
pravomoci, poskytují si tyto orgány navzájem informace, které 
zjednodušují jejich úkol a umožňují dohled nad činností a 
celkovou finanční situací podniků podléhajících jejich 
dohledu. 

§ 26n odst. 4 (4) Je-li Česká národní banka orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě a 
součástí skupiny je smíšená finanční holdingová 
osoba, přičemž Česká národní banka není 
koordinátorem podle zákona upravujícího 
doplňkový dohled nad finančními konglomeráty, 

32019L0878 Čl. 1 odst. 44 Pokud je podle článku 111 této směrnice orgánem 
vykonávajícím na konsolidovaném základě dohled nad skupinou 

s mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností jiný 
orgán než koordinátor určený v souladu s článkem 10 směrnice 

2002/87/ES, spolupracují tento orgán a koordinátor pro účely 
uplatňování této směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013 na 
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spolupracuje s koordinátorem pro účely 
uplatňování tohoto zákona, právního předpisu jej 
provádějícího a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném 
základě. Za účelem usnadnění a zavedení účinné 
spolupráce Česká národní banka vyvíjí úsilí k 
tomu, aby s koordinátorem uzavřela písemnou 
dohodu o koordinaci a spolupráci. 

 

konsolidovaném základě. Za účelem usnadnění a zavedení 
účinné spolupráce uzavřou písemné dohody o koordinaci a 

spolupráci. 

§ 26n odst. 5 (5) Nachází-li se ovládající osoba a jí ovládané 
instituce v různých členských státech, Česká národní 
banka si s příslušnými orgány dohledu těchto 
členských států vyměňuje veškeré významné 
informace k umožnění nebo usnadnění dohledu na 

konsolidovaném základě.   
 

32013L0036 Čl. 124 odst. 2 2.   Nacházejí-li se mateřský podnik a kterýkoliv z jeho 
dceřiných podniků, jež jsou institucemi, v různých členských 
státech, předávají si příslušné orgány těchto členských států 
veškeré významné informace k umožnění nebo usnadnění 
dohledu na konsolidovaném základě. 
Nevykonávají-li příslušné orgány členského státu, v němž se 
nachází mateřský podnik, samy dohled na konsolidovaném 
základě podle článku 111, mohou být vyzvány orgány 
příslušnými k dohledu, aby požádaly mateřský podnik o 
informace významné pro účely dohledu na konsolidovaném 
základě a předaly je těmto orgánům. 

§ 26n odst. 6 (6) Je-li Česká národní banka orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě, může 
vyzvat příslušný orgán dohledu v jiném členském 
státě, v němž se nachází ovládající osoba, aby 
požádal tuto osobu o poskytnutí informací významných 
pro účely dohledu na konsolidovaném základě a 
předal je Česká národní bance. 
 

32013L0036 Čl. 124 odst. 2 2.   Nacházejí-li se mateřský podnik a kterýkoliv z jeho 
dceřiných podniků, jež jsou institucemi, v různých členských 
státech, předávají si příslušné orgány těchto členských států 
veškeré významné informace k umožnění nebo usnadnění 
dohledu na konsolidovaném základě. 
Nevykonávají-li příslušné orgány členského státu, v němž se 
nachází mateřský podnik, samy dohled na konsolidovaném 
základě podle článku 111, mohou být vyzvány orgány 
příslušnými k dohledu, aby požádaly mateřský podnik o 
informace významné pro účely dohledu na konsolidovaném 
základě a předaly je těmto orgánům. 

§ 26n odst. 7 (7) Má-li ovládající osoba sídlo nebo bydliště v České 
republice a Česká národní banka není orgánem 
určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném 
základě, pak na základě žádosti příslušného orgánu 
dohledu z jiného členského státu určeného k výkonu 
dohledu na konsolidovaném základě nad touto 
osobou, Česká národní banka požádá takovou 
ovládající osobu o poskytnutí informací významných 
pro účely dohledu na konsolidovaném základě a předá 
je žádajícímu příslušnému orgánu dohledu.   
 

32013L0036 Čl. 124 odst. 2 2.   Nacházejí-li se mateřský podnik a kterýkoliv z jeho 
dceřiných podniků, jež jsou institucemi, v různých členských 
státech, předávají si příslušné orgány těchto členských států 
veškeré významné informace k umožnění nebo usnadnění 
dohledu na konsolidovaném základě. 
Nevykonávají-li příslušné orgány členského státu, v němž se 
nachází mateřský podnik, samy dohled na konsolidovaném 
základě podle článku 111, mohou být vyzvány orgány 
příslušnými k dohledu, aby požádaly mateřský podnik o 
informace významné pro účely dohledu na konsolidovaném 
základě a předaly je těmto orgánům. 

§ 26n odst. 8 (8) Sběr ani držení informací vyměňovaných podle 32013L0036 Čl. 124 odst. 3 3.   Členské státy povolí výměnu informací mezi svými 
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odstavce 5 neznamená, že by v případě finančních 
holdingových osob, smíšených finančních 
holdingových osob, finančních institucí nebo 
podniků pomocných služeb musela Česká národní 
banka vykonávat dohled ve vztahu k těmto osobám 
samotným.   

příslušnými orgány, jak je uvedeno v odstavci 2, s tím, že v 
případě finančních holdingových společností, smíšených 
finančních holdingových společností, finančních institucí nebo 
podniků pomocných služeb sběr ani držení informací 
neznamená, že by dotyčné příslušné orgány musely plnit 
úlohu dohledu ve vztahu k těmto institucím nebo podnikům 
samotným. 
Podobně členské státy povolí svým příslušným orgánům 
výměnu informací, jak je uvedeno v článku 122, s tím, že sběr 
ani držení informací nemá za následek, že by dotyčné 
příslušné orgány musely plnit úlohu dohledu ve vztahu k 
holdingovým společnostem se smíšenou činností a jejich 
dceřiným podnikům, jež nejsou úvěrovými institucemi, nebo k 
dceřiným podnikům uvedeným v čl. 119 odst. 3. 

§ 26n odst. 9 (9) Sběr ani držení informací vyměňovaných podle § 
26f neznamená, že by Česká národní banka 
vykonávala dohled nad smíšenou holdingovou osobou 
a jí ovládanými osobami, které nejsou bankou, 
spořitelním a úvěrním družstvem nebo obchodníkem s 
cennými papíry, nebo nad ovládanými osobami  podle 
odstavce 5.  
 

32013L0036 Čl. 124 odst. 3 3.   Členské státy povolí výměnu informací mezi svými 
příslušnými orgány, jak je uvedeno v odstavci 2, s tím, že v 
případě finančních holdingových společností, smíšených 
finančních holdingových společností, finančních institucí nebo 
podniků pomocných služeb sběr ani držení informací 
neznamená, že by dotyčné příslušné orgány musely plnit 
úlohu dohledu ve vztahu k těmto institucím nebo podnikům 
samotným. 
Podobně členské státy povolí svým příslušným orgánům 
výměnu informací, jak je uvedeno v článku 122, s tím, že sběr 
ani držení informací nemá za následek, že by dotyčné 
příslušné orgány musely plnit úlohu dohledu ve vztahu k 
holdingovým společnostem se smíšenou činností a jejich 
dceřiným podnikům, jež nejsou úvěrovými institucemi, nebo k 
dceřiným podnikům uvedeným v čl. 119 odst. 3. 

§ 26o (1) Pokud osoba z jiného než členského 
státu, jejíž ovládanou osobou je banka, spořitelní a 
úvěrní družstvo nebo obchodník s cennými papíry, 
ovládá dvě a více institucí v jednom nebo více 
členských státech, má povinnost zřídit zprostředkující 
ovládající osobu v členském státě, ledaže celková 
hodnota aktiv skupiny připadající na členské státy je 
nižší než 40 miliard EUR. 
 

(2) Česká národní banka povolí osobě z 
jiného než členského státu, jejíž ovládanou osobou je 
banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo obchodník 
s cennými papíry, aby měla za splnění podmínek v 
odstavci 1 dvě zprostředkující ovládající osoby v 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9  1. Dvě nebo více institucí v Unii, které jsou součástí téže 
skupiny ze třetí země, musí mít jediný zprostředkující 
mateřský podnik v EU, který je usazen v Unii. 
 
2.   Příslušné orgány mohou institucím uvedeným v odstavci 1 
povolit, aby měly dva zprostředkující mateřské podniky v EU, 
pokud dospějí k závěru, že by zřízení jediného 
zprostředkujícího mateřského podniku v EU: 
 
a) bylo neslučitelné s povinným požadavkem na oddělení 
činností, který ukládají pravidla nebo orgány dohledu ze třetí 
země, kde má nejvyšší mateřský podnik skupiny ze třetí země 
skutečné sídlo, nebo 
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členském státě, pokud by zřízení jediné zprostředkující 
osoby v členském státě 
 
a) bylo neslučitelné s povinným požadavkem na 

oddělení činností, který ukládají pravidla nebo 
příslušné orgány dohledu z jiného než členského 
státu, kde má ovládající osoba, která není 
ovládána jinou osobou, skupiny z jiného než 
členského státu sídlo, nebo 

b) vedlo podle posouzení České národní banky jako 
orgánu pro řešení krize zprostředkující ovládající 
osoby k tomu, že by způsobilost k řešení krize 
podle zákona upravujícího ozdravné postupy a 
řešení krize na finančním trhu byla méně účinná 
než v případě dvou zprostředkujících ovládajících 
osob v členských státech. 

 
(3) Zprostředkující ovládající osobou v 

členském státě může být pouze úvěrová instituce, 
finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční 
holdingová osoba schválená podle § 27 odst. 1 nebo 
srovnatelného ustanovení právního předpisu jiného 
členského státu. Pokud žádná z institucí 
podle odstavce 1 není úvěrovou institucí, nebo pokud 
v souvislosti s odstavcem 2 písm. a) musí být zřízena 
druhá zprostředkující ovládající osoba v členském 
státě, může být zprostředkující ovládající osoba 
v členském státě investičním podnikem. 

 
(4) Česká národní banka sdělí Evropskému 

orgánu pro bankovnictví název a 
 
a) celkovou hodnotu aktiv institucí podléhajících 

dohledu České národní banky, které patří do 
skupiny z jiného než členského státu, 

b) celkovou hodnotu aktiv poboček institucí z jiného 
než členského státu a druhy činností, které mají 
tyto pobočky povoleny vykonávat, a 

c) typ zprostředkujících ovládajících osob se sídlem v 
České republice a identifikaci skupiny z jiného než 
členského státu, které jsou součástí. 

 
(5) Při výkonu dohledu nad zprostředkujícími 

b) vedlo podle posouzení provedeného orgánem příslušným k 
řešení krize zprostředkujícího mateřského podniku v EU k 
tomu, že by způsobilost k řešení krize byla méně účinná než v 
případě dvou zprostředkujících mateřských podniků v EU. 
 
3. Zprostředkující mateřský podnik v EU musí být úvěrovou 
institucí povolenou v souladu s článkem 8 nebo finanční 
holdingovou společností nebo smíšenou finanční holdingovou 
společností schválenou v souladu s článkem 21a. 
 
Odchylně od prvního pododstavce tohoto odstavce platí, že 
pokud žádná z institucí uvedených v odstavci 1 tohoto článku 
není úvěrovou institucí nebo pokud v souvislosti s investičními 
činnostmi musí být zřízen druhý zprostředkující mateřský 
podnik v EU, aby byl splněn povinný požadavek uvedený v 
odstavci 2 tohoto článku, může být zprostředkující mateřský 
podnik v EU nebo druhý zprostředkující mateřský podnik v EU 
investičním podnikem povoleným v souladu s čl. 5 odst. 1 
směrnice 2014/65/EU, který podléhá směrnici 2014/59/EU. 
 
4. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí, jestliže celková hodnota 
aktiv skupiny ze třetí země v Unii je nižší než 40 miliard EUR. 
 
5. Pro účely tohoto článku je celková hodnota aktiv skupiny ze 
třetí země v Unii součtem: 
 
a) celkové hodnoty aktiv každé instituce ze skupiny ze třetí 
země v Unii vyplývající z její konsolidované rozvahy nebo z 
individuální rozvahy, není-li rozvaha instituce konsolidována, 
a 
 
b) celkové hodnoty aktiv každé pobočky skupiny ze třetí 
země, která je povolena v Unii v souladu s touto směrnicí, 
směrnicí 2014/65/EU nebo nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 600/2014 (*4). 
6. Příslušné orgány oznámí orgánu EBA tyto informace 
týkající se každé skupiny z třetí země působící v jejich 
jurisdikci: 
 
a) názvy a celková hodnota aktiv institucí podléhajících 
dohledu a patřících do skupiny ze třetí země; 
 
b) názvy a celková hodnota aktiv odpovídající pobočkám 
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ovládajícími osobami v členských státech Česká 
národní banka spolupracuje s příslušnými orgány 
dohledu nad institucemi a finančními institucemi v 
zahraničí a má právo si s těmito orgány vyměňovat 
informace. Ustanovení § 25a tím není dotčeno. 

 
(6) Pro účely odstavce 1 se celkovou 

hodnotou aktiv skupiny připadající na členské státy 
rozumí součet celkové hodnoty aktiv 

 
a) institucí z členských států ve skupině vyplývajících 

z jejich konsolidovaných rozvah nebo z 
individuálních rozvah, nejsou-li konsolidované 
rozvahy institucí sestavovány, a 

b) poboček institucí z jiných než členských států ve 
skupině v členském státě povolených v souladu s 
právním předpisem dotčeného členského státu. 

 

povoleným v tomto členském státě v souladu s touto 
směrnicí, směrnicí 2014/65/EU nebo nařízením (EU) č. 
600/2014 a druhy činností, které mají povoleno vykonávat; 
 
c) název a typ, jak je uvedeno v odstavci 3, jakéhokoli 
zprostředkujícího mateřského podniku v EU zřízeného v 
tomto členském státě a název skupiny ze třetí země, jíž je 
součástí. 
 
7. EBA na své internetové stránce zveřejní seznam všech 
skupin ze třetí země působících v Unii a jejich zprostředkující 
mateřský podnik v EU, nebo případně zprostředkující 
mateřské podniky v EU. 
 
Příslušné orgány zajistí, aby každá instituce v jejich jurisdikci, 
která je součástí skupiny ze třetí země, splňovala jednu z 
těchto podmínek: 
 
a) má zprostředkující mateřský podnik v EU; 
 
b) je zprostředkujícím mateřským podnikem v EU; 
 
c) je v Unii jedinou institucí skupiny ze třetí země nebo 
 
d) je součástí skupiny ze třetí země, jejichž celková hodnota 
aktiv v Unii je nižší než 40 miliard EUR. 
 
8. Odchylně od odstavce 1 skupiny ze třetí země, které 
působí v Unii prostřednictvím více než jedné instituce a jejichž 
celková hodnota aktiv k 27. červnu 2019 dosahuje nejméně 
40 miliard EUR, musí mít do 30. prosince 2023 
zprostředkující mateřský podnik v EU nebo v případě použití 
odstavce 2 dva zprostředkující mateřské podniky v EU. 
 
9.   Do 30. prosince 2026 Komise po konzultaci s orgánem 
EBA přezkoumá požadavky, které institucím ukládá tento 
článek, a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu. 
Tato zpráva alespoň posoudí: 
 
a) zda jsou požadavky stanovené v tomto článku 
proveditelné, nezbytné a přiměřené a zda by nebyla 
vhodnější jiná opatření; 
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b) zda je třeba požadavky, které institucím ukládá tento 
článek, revidovat, aby odrážely osvědčené mezinárodní 
postupy. 
 
10.   Do 28. června 2021 předloží EBA Evropskému 
parlamentu, Radě a Komisi zprávu o zacházení s pobočkami 
ze třetích zemí podle vnitrostátního práva členských států. 
Tato zpráva alespoň posoudí: 
 
a) zda a nakolik se postupy dohledu podle vnitrostátního 
práva pro pobočky ze třetích zemí liší mezi členskými státy; 
 
b) zda by rozdílné zacházení s pobočkami ze třetích zemí 
podle vnitrostátního práva mohlo vést k regulatorní arbitráži; 
 
c) zda by byla nezbytná a vhodná další harmonizace 
vnitrostátních režimů pro pobočky ze třetích zemí, zejména 
pokud jde o významné pobočky ze třetích zemí. 
V případě potřeby předloží Komise na základě doporučení 
orgánu EBA Evropskému parlamentu a Radě legislativní 
návrh. 
 
(*3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského 
orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a 
zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 
716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. 
věst. L 331, 15.12.2010, s. 48)." 
 
(*4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů 
a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 
12.6.2014, s. 84). 

§ 27 (1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k 
výkonu dohledu na konsolidovaném základě, 
povinnost získat její schválení má tuzemská finanční 
holdingová osoba, tuzemská smíšená finanční 
holdingová osoba, evropská finanční holdingová osoba 
a evropská smíšená finanční holdingová osoba. Jiná 
finanční holdingová osoba a smíšená finanční 
holdingová osoba, která je ovládána osobou podle 
věty první, má povinnost získat schválení České 
národní banky, pokud by měla mít povinnost dodržovat 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 (čl. 
21a odst. 1)  

1.Mateřské finanční holdingové společnosti v členském státě, 
mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v 
členském státě, mateřské finanční holdingové společnosti v 
EU a mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU 
žádají o schválení v souladu s tímto článkem. Jiné finanční 
holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové 
společnosti žádají o schválení v souladu s tímto článkem, 
mají-li povinnost dodržovat tuto směrnici nebo nařízení (EU) 
č. 575/2013 na subkonsolidovaném základě. 
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ustanovení tohoto zákona, právního předpisu jej 
provádějícího nebo nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 na subkonsolidovaném 
základě. 

 
(2) Povinnost podle odstavce 1 se považuje za 
splněnou také tehdy, když osoba podle odstavce 1 bez 
zbytečného odkladu požádá o schválení podle § 28 
nebo o výjimku z povinnosti schválení podle § 29, 
pokud jde o první řízení podle § 28 nebo 29 vedené s 
touto osobou. 

§ 28 odst. 1 1) Žádost o schválení podá osoba podle § 27 odst. 1 
České národní bance a předloží v ní informace o 

 
a) organizačním uspořádání skupiny, jíž je součástí, s 
uvedením ovládaných osob a ovládajících osob a o 
umístění a druzích činnosti každé osoby ve skupině, 
b) alespoň dvou fyzických osobách, které ji skutečně 
řídí a splnění povinností podle § 8 odst. 10 a § 26g 
odst. 3, 
c) splnění podmínek podle § 4 odst. 5 písm. d), h), i) a 
j) a § 20 odst. 9, je-li jí ovládanou osobou banka, nebo 
o splnění obdobných podmínek podle zákona 
upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev, 
je-li jí ovládanou osobou spořitelní a úvěrní družstvo, a 
d) vnitřních systémech, uspořádání a rozdělení úkolů 
uvnitř skupiny. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 (čl. 
21a odst. 2 písm. 
a) až d)) 

2.Pro účely odstavce 1 finanční holdingové společnosti a 
smíšené finanční holdingové společnosti v něm uvedené 
poskytnou orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném 
základě, a je-li odlišný, příslušnému orgánu v členském státě, 
v němž jsou usazeny, tyto informace: 
a) organizační struktura skupiny, jíž je finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
součástí, s jasným uvedením dceřiných podniků a případných 
mateřských podniků, a umístění a druhy činnosti každého ze 
subjektů ve skupině;  
b) informace týkající se jmenování alespoň dvou osob, které 
finanční holdingovou společnost nebo smíšenou finanční 
holdingovou společnost skutečně řídí, a splnění požadavků 
stanovených v článku 121, pokud jde o kvalifikaci ředitelů;  
c) informace týkající se splnění kritérií stanovených v článku 
14, pokud jde o akcionáře a společníky, je-li dceřiným 
podnikem finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti úvěrová instituce;  
d) vnitřní uspořádání a rozdělení úkolů uvnitř skupiny; 

§ 28 odst. 2 (2) Osoba podle § 27 odst. 1 předkládá informace 
podle odstavce 1 vždy také příslušnému orgánu 
dohledu v členském státě, v němž má tato osoba sídlo 
nebo bydliště, není-li tímto orgánem Česká národní 
banka. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 (čl. 
21a odst. 2) 

2.Pro účely odstavce 1 finanční holdingové společnosti a 
smíšené finanční holdingové společnosti v něm uvedené 
poskytnou orgánu vykonávajícímu dohled na konsolidovaném 
základě, a je-li odlišný, příslušnému orgánu v členském státě, 
v němž jsou usazeny, tyto informace:  
a) organizační struktura skupiny, jíž je finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
součástí, s jasným uvedením dceřiných podniků a případných 
mateřských podniků, a umístění a druhy činnosti každého ze 
subjektů ve skupině;  
b) informace týkající se jmenování alespoň dvou osob, které 
finanční holdingovou společnost nebo smíšenou finanční 
holdingovou společnost skutečně řídí, a splnění požadavků 
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stanovených v článku 121, pokud jde o kvalifikaci ředitelů;  
c) informace týkající se splnění kritérií stanovených v článku 
14, pokud jde o akcionáře a společníky, je-li dceřiným 
podnikem finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti úvěrová instituce;  
d) vnitřní uspořádání a rozdělení úkolů uvnitř skupiny;  
e) jakékoli jiné informace, které mohou být nezbytné pro 
provedení posouzení uvedených v odstavcích 3 a 4 tohoto 
článku.  
Probíhá-li schvalování finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti souběžně s 
posuzováním podle článku 22, příslušný orgán pro účely 
uvedeného článku koordinuje činnost v závislosti na daném 
případě s orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném 
základě, a je-li odlišný, s příslušným orgánem v členském 
státě, kde je finanční holdingová společnost nebo smíšená 
finanční holdingová společnost usazena. Lhůta pro posouzení 
uvedená v čl. 22 odst. 3 druhém pododstavci se v tomto 
případě staví na dobu přesahující 20 pracovních dnů, dokud 
není postup stanovený v tomto článku dokončen. 

§ 28 odst. 3 (3) Česká národní banka rozhodne o žádosti podle 
odstavce 1 do 4 měsíců ode dne zahájení řízení. Trpí-
li žádost podstatnými vadami, které brání pokračování 
v řízení, běží tato lhůta od okamžiku jejich odstranění; 
rozhodnutí o žádosti však musí být vydáno nejpozději 
do 6 měsíců ode dne zahájení řízení. Nevyhovění 
žádosti nevylučuje současné použití opatření podle 
§ 31 odst. 1 a 2. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 (čl. 
21a odst. 10) 

10. Je-li schválení finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti podle tohoto článku 
odmítnuto, oznámí orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě tohoto rozhodnutí i jeho odůvodnění 
žadateli do čtyř měsíců od doručení žádosti, nebo v případě 
neúplné žádosti do čtyř měsíců od doručení úplných informací 
potřebných k rozhodnutí. V každém případě však musí být 
rozhodnutí o schválení nebo o odmítnutí schválení přijato do 
šesti měsíců od doručení žádosti. Odmítnutí může být v 
případě nutnosti doprovázeno kterýmkoli z opatření 
uvedených v odstavci 6. 

§ 28 odst. 4 (4) Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 
vyhoví, pokud 

 
a) vnitřní systémy, uspořádání a rozdělení úkolů uvnitř 
skupiny jsou přiměřené pro účely plnění povinností a 
podmínek stanovených tímto zákonem, právním 
předpisem jej provádějícím a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 na 
konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě a 
zejména účinně 
1. koordinují činnost všech osob ovládaných osobou 
podle § 27 odst. 1, a to i prostřednictvím přiměřeného 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 (čl. 
21a odst. 3) 

3. Schválení podle tohoto článku lze finanční holdingové 
společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti 
udělit, pouze pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: 
a) vnitřní systémy a rozdělení úkolů uvnitř skupiny jsou 
přiměřené pro účely plnění požadavků uložených touto 
směrnicí a nařízením (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném 
nebo subkonsolidovaném základě, a zejména účinně:  
i) koordinují činnost všech dceřiných podniků finanční 
holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové 
společnosti, a to i prostřednictvím přiměřeného rozdělení 
úkolů mezi dceřiné instituce, je-li to nezbytné; 
ii) předcházejí konfliktům uvnitř skupiny nebo je řeší a  
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rozdělení úkolů mezi ovládané instituce, je-li to 
nezbytné, 
2. předcházejí konfliktům uvnitř skupiny nebo je řeší a 
3. prosazují celoskupinové zásady stanovené 
ovládající osobou podle § 27 odst. 1 uvnitř celé 
skupiny, 
b) organizační uspořádání skupiny, jíž je osoba podle 
§ 27 odst. 1 součástí, nebrání účinnému dohledu nad 
ovládanými institucemi nebo ovládajícími institucemi, 
pokud jde o jejich povinnosti na individuálním, 
konsolidovaném a případně subkonsolidovaném 
základě; při posuzování této podmínky se zohlední 
zejména 
1. postavení osoby podle § 27 odst. 1 ve víceúrovňové 
skupině, 
2. vlastnická struktura a  
3. úloha osoby podle § 27 odst. 1 ve skupině, a  
c) jsou splněny podmínky podle § 4 odst. 5 písm. d), 
h), i) a j), § 8 odst. 10, § 20 odst. 9 a požadavky 
uvedené v § 26g odst. 3. 

iii) prosazují celoskupinové zásady stanovené mateřskou 
finanční holdingovou společností nebo mateřskou smíšenou 
finanční holdingovou společností uvnitř celé skupiny;  
b) organizační struktura skupiny, jíž je finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
součástí, nebrání ani jinak nepřekáží účinnému dohledu nad 
dceřinými institucemi nebo mateřskými institucemi, pokud jde 
o jejich individuální, konsolidované a případně 
subkonsolidované povinnosti. Při posuzování tohoto kritéria 
se zohlední zejména:  
i) postavení finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti ve víceúrovňové skupině; 
ii) vlastnická struktura a  
iii) úloha finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti ve skupině;  
c) jsou splněna kritéria uvedená v článku 14 a požadavky 
stanovené v článku 121. 

§ 28 odst. 5 (5) Vyhovění žádosti podle odstavce 1 nevylučuje 
následné podání žádosti podle § 29 odst. 1. V takovém 
případě stačí splnit podmínky podle § 29 odst. 2 až v 
okamžiku vyhovění žádosti. Vyhověním žádosti podle 
§ 29 odst. 1 pozbývá schválení žádosti podle odstavce 
1 platnosti. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 (čl. 
21a odst. 3 a 4) 

3. Schválení podle tohoto článku lze finanční holdingové 
společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti 
udělit, pouze pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: 
a) vnitřní systémy a rozdělení úkolů uvnitř skupiny jsou 
přiměřené pro účely plnění požadavků uložených touto 
směrnicí a nařízením (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném 
nebo subkonsolidovaném základě, a zejména účinně:  
i) koordinují činnost všech dceřiných podniků finanční 
holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové 
společnosti, a to i prostřednictvím přiměřeného rozdělení 
úkolů mezi dceřiné instituce, je-li to nezbytné; 
ii) předcházejí konfliktům uvnitř skupiny nebo je řeší a  
iii) prosazují celoskupinové zásady stanovené mateřskou 
finanční holdingovou společností nebo mateřskou smíšenou 
finanční holdingovou společností uvnitř celé skupiny;  
b) organizační struktura skupiny, jíž je finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
součástí, nebrání ani jinak nepřekáží účinnému dohledu nad 
dceřinými institucemi nebo mateřskými institucemi, pokud jde 
o jejich individuální, konsolidované a případně 
subkonsolidované povinnosti. Při posuzování tohoto kritéria 
se zohlední zejména:  
i) postavení finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
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finanční holdingové společnosti ve víceúrovňové skupině; 
ii) vlastnická struktura a  
iii) úloha finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti ve skupině;  
c) jsou splněna kritéria uvedená v článku 14 a požadavky 
stanovené v článku 121. 

    4. Schválení finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti podle tohoto článku se 
nevyžaduje, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:  
a) hlavní činností finanční holdingové společnosti je nabývání 
účastí v dceřiných podnicích nebo v případě smíšené finanční 
holdingové společnosti je nabývání účastí v dceřiných 
podnicích její hlavní činností ve vztahu k institucím nebo 
finančním institucím; 
b) finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost není označena jako subjekt řešící krizi 
v žádné ze skupin řešících krizi v dané skupině v souladu se 
strategií řešení krize určenou relevantním orgánem 
příslušným k řešení krize podle směrnice 2014/59/EU;  
c) dceřiný podnik úvěrové instituce je označen jako 
odpovědný za zajištění souladu skupiny s obezřetnostními 
požadavky na konsolidovaném základě a je nadán veškerými 
nezbytnými prostředky a pravomocí, aby tyto povinnosti 
účinně naplnil;  
d) finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost se nepodílí na přijímání řídicích, 
provozních ani finančních rozhodnutí ovlivňujících skupinu 
nebo její dceřiné podniky, které jsou institucemi nebo 
finančními institucemi; 
e) neexistuje žádná překážka bránící účinnému dohledu nad 
skupinou na konsolidovaném základě. 
 Finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti osvobozené od schválení v souladu s 
tímto odstavcem nejsou vyňaty z dosahu konsolidace 
stanovené v této směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013. 

§ 29 odst. 1 a 2 (1) Žádost o výjimku z povinnosti schválení podá 
osoba podle § 27 odst. 1 České národní bance a 
předloží v ní informace podle § 28 odst. 1 a informace 
nezbytné k posouzení podmínek podle odstavce 2. 

 
(2) Česká národní banka žádosti podle odstavce 1 
vyhoví, pokud  

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 (čl. 
21a odst. 4) 

4. Schválení finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti podle tohoto článku se 
nevyžaduje, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:  
a) hlavní činností finanční holdingové společnosti je nabývání 
účastí v dceřiných podnicích nebo v případě smíšené finanční 
holdingové společnosti je nabývání účastí v dceřiných 
podnicích její hlavní činností ve vztahu k institucím nebo 
finančním institucím; 
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a) hlavní činností žádající osoby je nabývání podílů v 
ovládaných osobách, pokud je finanční holdingovou 
osobou, nebo v případě smíšené finanční holdingové 
osoby je nabývání podílů v ovládaných osobách její 
hlavní činností ve vztahu k institucím nebo finančním 
institucím, 
b) žádající osoba není označena jako osoba 
podléhající řešení krize v žádné ze skupin 
podléhajících řešení krize v dané skupině v souladu se 
strategií řešení krize určenou relevantním orgánem 
příslušným k řešení krize, 
c) úvěrová instituce ovládaná žádající osobou je 
určena jako osoba, jejíž povinností je zajistit soulad 
skupiny s obezřetnostními požadavky na 
konsolidovaném základě a je nadána veškerými 
nezbytnými prostředky a pravomocí, aby tyto 
povinnosti účinně naplnila, 
d) žádající osoba se nepodílí na přijímání řídicích, 
provozních ani finančních rozhodnutí ovlivňujících 
skupinu nebo jí ovládané osoby, které jsou institucemi 
nebo finančními institucemi, a 
f) neexistuje překážka bránící účinnému dohledu 
České národní banky nad skupinou na 
konsolidovaném základě. 

b) finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost není označena jako subjekt řešící krizi 
v žádné ze skupin řešících krizi v dané skupině v souladu se 
strategií řešení krize určenou relevantním orgánem 
příslušným k řešení krize podle směrnice 2014/59/EU;  
c) dceřiný podnik úvěrové instituce je označen jako 
odpovědný za zajištění souladu skupiny s obezřetnostními 
požadavky na konsolidovaném základě a je nadán veškerými 
nezbytnými prostředky a pravomocí, aby tyto povinnosti 
účinně naplnil;  
d) finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost se nepodílí na přijímání řídicích, 
provozních ani finančních rozhodnutí ovlivňujících skupinu 
nebo její dceřiné podniky, které jsou institucemi nebo 
finančními institucemi; 
e) neexistuje žádná překážka bránící účinnému dohledu nad 
skupinou na konsolidovaném základě. 
 Finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti osvobozené od schválení v souladu s 
tímto odstavcem nejsou vyňaty z dosahu konsolidace 
stanovené v této směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013. 

§ 29 odst. 3 (3) Pokud k podání žádosti o rozhodnutí podle 
odstavce 1 došlo v průběhu posuzování žádosti o 
schválení podle § 28, pak Česká národní banka řízení 
podle § 28 přeruší do vydání rozhodnutí. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 (čl. 
21a odst. 4) 

4. Schválení finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti podle tohoto článku se 
nevyžaduje, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:  
a) hlavní činností finanční holdingové společnosti je nabývání 
účastí v dceřiných podnicích nebo v případě smíšené finanční 
holdingové společnosti je nabývání účastí v dceřiných 
podnicích její hlavní činností ve vztahu k institucím nebo 
finančním institucím; 
b) finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost není označena jako subjekt řešící krizi 
v žádné ze skupin řešících krizi v dané skupině v souladu se 
strategií řešení krize určenou relevantním orgánem 
příslušným k řešení krize podle směrnice 2014/59/EU;  
c) dceřiný podnik úvěrové instituce je označen jako 
odpovědný za zajištění souladu skupiny s obezřetnostními 
požadavky na konsolidovaném základě a je nadán veškerými 
nezbytnými prostředky a pravomocí, aby tyto povinnosti 
účinně naplnil;  
d) finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
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holdingová společnost se nepodílí na přijímání řídicích, 
provozních ani finančních rozhodnutí ovlivňujících skupinu 
nebo její dceřiné podniky, které jsou institucemi nebo 
finančními institucemi; 
e) neexistuje žádná překážka bránící účinnému dohledu nad 
skupinou na konsolidovaném základě. 
 Finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti osvobozené od schválení v souladu s 
tímto odstavcem nejsou vyňaty z dosahu konsolidace 
stanovené v této směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013. 

§ 29 odst. 4 (4) Osoba podle § 27 odst. 1, jejíž schválení se na 
základě rozhodnutí České národní banky podle 
odstavce 1 nevyžaduje, není vyjmuta z konsolidace 
stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej 
provádějícím a nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 4) 

4. Schválení finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti podle tohoto článku se 
nevyžaduje, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:  
a) hlavní činností finanční holdingové společnosti je nabývání 
účastí v dceřiných podnicích nebo v případě smíšené finanční 
holdingové společnosti je nabývání účastí v dceřiných 
podnicích její hlavní činností ve vztahu k institucím nebo 
finančním institucím; 
b) finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost není označena jako subjekt řešící krizi 
v žádné ze skupin řešících krizi v dané skupině v souladu se 
strategií řešení krize určenou relevantním orgánem 
příslušným k řešení krize podle směrnice 2014/59/EU;  
c) dceřiný podnik úvěrové instituce je označen jako 
odpovědný za zajištění souladu skupiny s obezřetnostními 
požadavky na konsolidovaném základě a je nadán veškerými 
nezbytnými prostředky a pravomocí, aby tyto povinnosti 
účinně naplnil;  
d) finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost se nepodílí na přijímání řídicích, 
provozních ani finančních rozhodnutí ovlivňujících skupinu 
nebo její dceřiné podniky, které jsou institucemi nebo 
finančními institucemi; 
e) neexistuje žádná překážka bránící účinnému dohledu nad 
skupinou na konsolidovaném základě. 
 Finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti osvobozené od schválení v souladu s 
tímto odstavcem nejsou vyňaty z dosahu konsolidace 
stanovené v této směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013. 

§ 29 odst. 5 (5) Česká národní banka rozhodne o žádosti podle 
odstavce 1 do 4 měsíců ode dne zahájení řízení. Trpí-
li žádost podstatnými vadami, které brání pokračování 
v řízení, běží tato lhůta od okamžiku jejich odstranění; 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 10) 

10. Je-li schválení finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti podle tohoto článku 
odmítnuto, oznámí orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě tohoto rozhodnutí i jeho odůvodnění 
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rozhodnutí o žádosti však musí být vydáno nejpozději 
do 6 měsíců ode dne zahájení řízení. 

žadateli do čtyř měsíců od doručení žádosti, nebo v případě 
neúplné žádosti do čtyř měsíců od doručení úplných informací 
potřebných k rozhodnutí. V každém případě však musí být 
rozhodnutí o schválení nebo o odmítnutí schválení přijato do 
šesti měsíců od doručení žádosti. Odmítnutí může být v 
případě nutnosti doprovázeno kterýmkoli z opatření 
uvedených v odstavci 6. 

§ 29 odst. 6 (6) Vyhovění žádosti podle odstavce 1 nevylučuje 
následné podání žádosti podle § 28 odst. 1. V takovém 
případě stačí splnit podmínky podle § 28 odst. 4 až v 
okamžiku vyhovění žádosti. Vyhověním žádosti podle 
§ 28 odst. 1 pozbývá schválení žádosti podle odstavce 
1 platnosti. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 3 a 
4) 

3. Schválení podle tohoto článku lze finanční holdingové 
společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti 
udělit, pouze pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: 
a) vnitřní systémy a rozdělení úkolů uvnitř skupiny jsou 
přiměřené pro účely plnění požadavků uložených touto 
směrnicí a nařízením (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném 
nebo subkonsolidovaném základě, a zejména účinně:  
i) koordinují činnost všech dceřiných podniků finanční 
holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové 
společnosti, a to i prostřednictvím přiměřeného rozdělení 
úkolů mezi dceřiné instituce, je-li to nezbytné; 
ii) předcházejí konfliktům uvnitř skupiny nebo je řeší a  
iii) prosazují celoskupinové zásady stanovené mateřskou 
finanční holdingovou společností nebo mateřskou smíšenou 
finanční holdingovou společností uvnitř celé skupiny;  
b) organizační struktura skupiny, jíž je finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
součástí, nebrání ani jinak nepřekáží účinnému dohledu nad 
dceřinými institucemi nebo mateřskými institucemi, pokud jde 
o jejich individuální, konsolidované a případně 
subkonsolidované povinnosti. Při posuzování tohoto kritéria 
se zohlední zejména:  
i) postavení finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti ve víceúrovňové skupině; 
ii) vlastnická struktura a  
iii) úloha finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti ve skupině;  
c) jsou splněna kritéria uvedená v článku 14 a požadavky 
stanovené v článku 121. 

    4. Schválení finanční holdingové společnosti nebo smíšené 
finanční holdingové společnosti podle tohoto článku se 
nevyžaduje, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:  
a) hlavní činností finanční holdingové společnosti je nabývání 
účastí v dceřiných podnicích nebo v případě smíšené finanční 
holdingové společnosti je nabývání účastí v dceřiných 
podnicích její hlavní činností ve vztahu k institucím nebo 
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finančním institucím; 
b) finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost není označena jako subjekt řešící krizi 
v žádné ze skupin řešících krizi v dané skupině v souladu se 
strategií řešení krize určenou relevantním orgánem 
příslušným k řešení krize podle směrnice 2014/59/EU;  
c) dceřiný podnik úvěrové instituce je označen jako 
odpovědný za zajištění souladu skupiny s obezřetnostními 
požadavky na konsolidovaném základě a je nadán veškerými 
nezbytnými prostředky a pravomocí, aby tyto povinnosti 
účinně naplnil;  
d) finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost se nepodílí na přijímání řídicích, 
provozních ani finančních rozhodnutí ovlivňujících skupinu 
nebo její dceřiné podniky, které jsou institucemi nebo 
finančními institucemi; 
e) neexistuje žádná překážka bránící účinnému dohledu nad 
skupinou na konsolidovaném základě. 
 Finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční 
holdingové společnosti osvobozené od schválení v souladu s 
tímto odstavcem nejsou vyňaty z dosahu konsolidace 
stanovené v této směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013. 

§ 30 odst. 1 (1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k 
výkonu dohledu na konsolidovaném základě, sleduje, 
zda jsou soustavně dodržovány podmínky podle § 28 
odst. 4 a § 29 odst. 2.   

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 5) 

5. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
sleduje, zda jsou soustavně dodržovány podmínky uvedené v 
odstavci 3, nebo odstavci 4. Finanční holdingové společnosti 
a smíšené finanční holdingové společnosti poskytnou orgánu 
vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě 
informace, jež potřebuje k soustavnému sledování 
organizační struktury skupiny a dodržování podmínek 
uvedených v odstavci 3 nebo případně odstavci 4. Orgán 
vykonávající dohled na konsolidovaném základě tyto 
informace sdělí příslušnému orgánu v členském státě, kde je 
finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost usazena. 

§ 30 odst. 2 (2) Česká národní banka je oprávněna vyžádat si od 
osoby podle § 27 odst. 1 informace potřebné k 
soustavnému sledování organizačního uspořádání 
skupiny a dodržování podmínek podle § 28 odst. 4 a § 
29 odst. 2. Osoba podle § 27 odst. 1 je povinna 
vyžádané informace bez zbytečného odkladu 
poskytnout České národní bance. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 5) 

5. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
sleduje, zda jsou soustavně dodržovány podmínky uvedené v 
odstavci 3, nebo odstavci 4. Finanční holdingové společnosti 
a smíšené finanční holdingové společnosti poskytnou orgánu 
vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě 
informace, jež potřebuje k soustavnému sledování 
organizační struktury skupiny a dodržování podmínek 
uvedených v odstavci 3 nebo případně odstavci 4. Orgán 
vykonávající dohled na konsolidovaném základě tyto 
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informace sdělí příslušnému orgánu v členském státě, kde je 
finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost usazena. 

§ 30 odst. 3 (3) V případě neplnění podmínky uvedené v § 28 odst. 
4 nebo § 29 odst. 2 oznámí osoba podle § 27 odst. 1 
tuto skutečnost České národní bance bez zbytečného 
odkladu. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 5) 

5. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
sleduje, zda jsou soustavně dodržovány podmínky uvedené v 
odstavci 3, nebo odstavci 4. Finanční holdingové společnosti 
a smíšené finanční holdingové společnosti poskytnou orgánu 
vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě 
informace, jež potřebuje k soustavnému sledování 
organizační struktury skupiny a dodržování podmínek 
uvedených v odstavci 3 nebo případně odstavci 4. Orgán 
vykonávající dohled na konsolidovaném základě tyto 
informace sdělí příslušnému orgánu v členském státě, kde je 
finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost usazena. 

§ 30 odst. 4 (4) Osoba, která přestala být osobou podle § 27 odst. 
1, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu 
České národní bance. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 5) 

5. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
sleduje, zda jsou soustavně dodržovány podmínky uvedené v 
odstavci 3, nebo odstavci 4. Finanční holdingové společnosti 
a smíšené finanční holdingové společnosti poskytnou orgánu 
vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě 
informace, jež potřebuje k soustavnému sledování 
organizační struktury skupiny a dodržování podmínek 
uvedených v odstavci 3 nebo případně odstavci 4. Orgán 
vykonávající dohled na konsolidovaném základě tyto 
informace sdělí příslušnému orgánu v členském státě, kde je 
finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost usazena. 

§ 30 odst. 5 (5) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu 
na konsolidovaném základě podle odstavce 2, 3 nebo 
4 sdělí Česká národní banka příslušnému orgánu 
dohledu z členského státu, v němž má evropská 
finanční holdingová osoba nebo evropská smíšená 
finanční holdingová osoba sídlo nebo bydliště. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 5) 

5. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
sleduje, zda jsou soustavně dodržovány podmínky uvedené v 
odstavci 3, nebo odstavci 4. Finanční holdingové společnosti 
a smíšené finanční holdingové společnosti poskytnou orgánu 
vykonávajícímu dohled na konsolidovaném základě 
informace, jež potřebuje k soustavnému sledování 
organizační struktury skupiny a dodržování podmínek 
uvedených v odstavci 3 nebo případně odstavci 4. Orgán 
vykonávající dohled na konsolidovaném základě tyto 
informace sdělí příslušnému orgánu v členském státě, kde je 
finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost usazena. 

§ 31 odst. 1 (1) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě, že podmínky podle § 28 
odst. 4 nejsou splněny, může uložit osobě schválené 
podle § 28 k zajištění nebo případně obnovení 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 6) 

6. Zjistil-li orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě, že podmínky stanovené v odstavci 3 splněny nejsou 
nebo přestaly být splněny, podléhá finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
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kontinuity a integrity konsolidovaného dohledu a k 
zajištění plnění požadavků na konsolidovaném 
základě stanovených v tomto zákoně, právním 
předpise jej provádějícím, v rozhodnutí nebo opatření 
obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 nebo v jiném nařízení nebo rozhodnutí 
Evropské komise opatření spočívající zejména v 
a) pozastavení výkonu hlasovacích práv spojených s 
podílem v ovládaných institucích, 
b) uložení, aby převedla svůj podíl v jí ovládaných 
institucích na své akcionáře nebo společníky, 
c) omezení nebo zakázání rozdělení kapitálu nebo 
úrokové platby akcionářům nebo společníkům, 
d) uložení, aby snížila výši svého podílu v instituci 
nebo jiné osobě působící na finančním trhu nebo 
převedla svůj podíl v této osobě na jinou osobu, 
e) uložení, aby předložila plán zajišťující neprodlené 
obnovení souladu s tímto zákonem, právním 
předpisem jej provádějícím, rozhodnutím nebo 
opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto 
zákona nebo nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 nebo jiným nařízením nebo 
rozhodnutím Evropské komise. 

příslušným opatřením v oblasti dohledu k zajištění nebo 
případně obnovení kontinuity a integrity konsolidovaného 
dohledu a k zajištění plnění požadavků stanovených v této 
směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném 
základě. V případě smíšené finanční holdingové společnosti 
zohlední opatření v oblasti dohledu zejména dopady na 
finanční konglomerát. Opatření v oblasti dohledu uvedená v 
prvním pododstavci mohou zahrnovat: 
a) pozastavení výkonu hlasovacích práv spojených s podíly 
dceřiných institucí drženými finanční holdingovou společností 
nebo smíšenou finanční holdingovou společností;  
b) vydání soudních příkazů nebo uložení sankcí proti finanční 
holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti nebo členům vedoucího orgánu a manažerům, s 
výhradou článků 65 až 72;  
c) udělení příkazů nebo pokynů finanční holdingové 
společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti, 
aby účasti ve svých dceřiných institucích převedla na své 
akcionáře nebo společníky;  
d) dočasné označení jiné finanční holdingové společnosti, 
smíšené finanční holdingové společnosti nebo instituce ve 
skupině jako odpovědné za zajištění plnění požadavků 
stanovených v této směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013 na 
konsolidovaném základě;  
e) omezení nebo zákaz rozdělování výnosů nebo výplaty 
úroků akcionářům nebo společníkům;  
f) požadavek, aby finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti odprodaly nebo 
snížily účasti v institucích nebo jiných subjektech finančního 
sektoru;  
g) požadavek, aby finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti předložily plán pro 
neprodlené obnovení souladu. 

§ 31 odst. 2 (2) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě, že podmínky stanovené v § 
28 odst. 4 nejsou splněny, může k zajištění nebo 
obnovení kontinuity a integrity konsolidovaného 
dohledu a k zajištění plnění požadavků na 
konsolidovaném základě stanovených v tomto zákoně, 
právním předpise jej provádějícím, v rozhodnutí nebo 
opatření obecné povahy vydaným podle tohoto 
zákona, v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 nebo v jiném nařízení nebo 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 6) 

6. Zjistil-li orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě, že podmínky stanovené v odstavci 3 splněny nejsou 
nebo přestaly být splněny, podléhá finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
příslušným opatřením v oblasti dohledu k zajištění nebo 
případně obnovení kontinuity a integrity konsolidovaného 
dohledu a k zajištění plnění požadavků stanovených v této 
směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném 
základě. V případě smíšené finanční holdingové společnosti 
zohlední opatření v oblasti dohledu zejména dopady na 
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rozhodnutí Evropské komise uložit opatření spočívající 
v dočasném označení jiné finanční holdingové osoby, 
smíšené finanční holdingové osoby nebo instituce ve 
skupině jako odpovědné za zajištění plnění požadavků 
na konsolidovaném základě stanovených v tomto 
zákoně, právním předpise jej provádějícím, v 
rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydaným 
podle tohoto zákona, v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nebo v jiném 
nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise. 

finanční konglomerát. Opatření v oblasti dohledu uvedená v 
prvním pododstavci mohou zahrnovat: 
a) pozastavení výkonu hlasovacích práv spojených s podíly 
dceřiných institucí drženými finanční holdingovou společností 
nebo smíšenou finanční holdingovou společností;  
b) vydání soudních příkazů nebo uložení sankcí proti finanční 
holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti nebo členům vedoucího orgánu a manažerům, s 
výhradou článků 65 až 72;  
c) udělení příkazů nebo pokynů finanční holdingové 
společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti, 
aby účasti ve svých dceřiných institucích převedla na své 
akcionáře nebo společníky;  
d) dočasné označení jiné finanční holdingové společnosti, 
smíšené finanční holdingové společnosti nebo instituce ve 
skupině jako odpovědné za zajištění plnění požadavků 
stanovených v této směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013 na 
konsolidovaném základě;  
e) omezení nebo zákaz rozdělování výnosů nebo výplaty 
úroků akcionářům nebo společníkům;  
f) požadavek, aby finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti odprodaly nebo 
snížily účasti v institucích nebo jiných subjektech finančního 
sektoru;  
g) požadavek, aby finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti předložily plán pro 
neprodlené obnovení souladu. 

§ 31 odst. 3 (3) Česká národní banka může rovněž uložit opatření 
podle odstavce 1 a 2, pokud osoba podle § 27 odst. 1 
bez zbytečného odkladu nepodá žádost podle § 28 
odst. 1 a zároveň nedošlo k schválení žádosti podle § 
29 odst. 1. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 6) 

6. Zjistil-li orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě, že podmínky stanovené v odstavci 3 splněny nejsou 
nebo přestaly být splněny, podléhá finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
příslušným opatřením v oblasti dohledu k zajištění nebo 
případně obnovení kontinuity a integrity konsolidovaného 
dohledu a k zajištění plnění požadavků stanovených v této 
směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném 
základě. V případě smíšené finanční holdingové společnosti 
zohlední opatření v oblasti dohledu zejména dopady na 
finanční konglomerát. Opatření v oblasti dohledu uvedená v 
prvním pododstavci mohou zahrnovat: 
a) pozastavení výkonu hlasovacích práv spojených s podíly 
dceřiných institucí drženými finanční holdingovou společností 
nebo smíšenou finanční holdingovou společností;  
b) vydání soudních příkazů nebo uložení sankcí proti finanční 
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holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti nebo členům vedoucího orgánu a manažerům, s 
výhradou článků 65 až 72;  
c) udělení příkazů nebo pokynů finanční holdingové 
společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti, 
aby účasti ve svých dceřiných institucích převedla na své 
akcionáře nebo společníky;  
d) dočasné označení jiné finanční holdingové společnosti, 
smíšené finanční holdingové společnosti nebo instituce ve 
skupině jako odpovědné za zajištění plnění požadavků 
stanovených v této směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013 na 
konsolidovaném základě;  
e) omezení nebo zákaz rozdělování výnosů nebo výplaty 
úroků akcionářům nebo společníkům;  
f) požadavek, aby finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti odprodaly nebo 
snížily účasti v institucích nebo jiných subjektech finančního 
sektoru;  
g) požadavek, aby finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti předložily plán pro 
neprodlené obnovení souladu. 

§ 31 odst. 4 (4) Při ukládání opatření podle odstavce 1, 2 nebo 3 
smíšené finanční holdingové osobě podle § 27odst. 1 
zohlední Česká národní banka zejména dopady na 
finanční konglomerát. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 6) 

6. Zjistil-li orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě, že podmínky stanovené v odstavci 3 splněny nejsou 
nebo přestaly být splněny, podléhá finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
příslušným opatřením v oblasti dohledu k zajištění nebo 
případně obnovení kontinuity a integrity konsolidovaného 
dohledu a k zajištění plnění požadavků stanovených v této 
směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném 
základě. V případě smíšené finanční holdingové společnosti 
zohlední opatření v oblasti dohledu zejména dopady na 
finanční konglomerát. Opatření v oblasti dohledu uvedená v 
prvním pododstavci mohou zahrnovat: 
a) pozastavení výkonu hlasovacích práv spojených s podíly 
dceřiných institucí drženými finanční holdingovou společností 
nebo smíšenou finanční holdingovou společností;  
b) vydání soudních příkazů nebo uložení sankcí proti finanční 
holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti nebo členům vedoucího orgánu a manažerům, s 
výhradou článků 65 až 72;  
c) udělení příkazů nebo pokynů finanční holdingové 
společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti, 
aby účasti ve svých dceřiných institucích převedla na své 
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akcionáře nebo společníky;  
d) dočasné označení jiné finanční holdingové společnosti, 
smíšené finanční holdingové společnosti nebo instituce ve 
skupině jako odpovědné za zajištění plnění požadavků 
stanovených v této směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013 na 
konsolidovaném základě;  
e) omezení nebo zákaz rozdělování výnosů nebo výplaty 
úroků akcionářům nebo společníkům;  
f) požadavek, aby finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti odprodaly nebo 
snížily účasti v institucích nebo jiných subjektech finančního 
sektoru;  
g) požadavek, aby finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti předložily plán pro 
neprodlené obnovení souladu. 

§ 31 odst. 5 (5) Při ukládání opatření podle odstavce 1, 2 nebo 3 se 
§ 26aa použije přiměřeně. Ustanovení § 26ab se 
neuplatní. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 6) 

6. Zjistil-li orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě, že podmínky stanovené v odstavci 3 splněny nejsou 
nebo přestaly být splněny, podléhá finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
příslušným opatřením v oblasti dohledu k zajištění nebo 
případně obnovení kontinuity a integrity konsolidovaného 
dohledu a k zajištění plnění požadavků stanovených v této 
směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném 
základě. V případě smíšené finanční holdingové společnosti 
zohlední opatření v oblasti dohledu zejména dopady na 
finanční konglomerát. Opatření v oblasti dohledu uvedená v 
prvním pododstavci mohou zahrnovat: 
a) pozastavení výkonu hlasovacích práv spojených s podíly 
dceřiných institucí drženými finanční holdingovou společností 
nebo smíšenou finanční holdingovou společností;  
b) vydání soudních příkazů nebo uložení sankcí proti finanční 
holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti nebo členům vedoucího orgánu a manažerům, s 
výhradou článků 65 až 72;  
c) udělení příkazů nebo pokynů finanční holdingové 
společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti, 
aby účasti ve svých dceřiných institucích převedla na své 
akcionáře nebo společníky;  
d) dočasné označení jiné finanční holdingové společnosti, 
smíšené finanční holdingové společnosti nebo instituce ve 
skupině jako odpovědné za zajištění plnění požadavků 
stanovených v této směrnici a v nařízení (EU) č. 575/2013 na 
konsolidovaném základě;  
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e) omezení nebo zákaz rozdělování výnosů nebo výplaty 
úroků akcionářům nebo společníkům;  
f) požadavek, aby finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti odprodaly nebo 
snížily účasti v institucích nebo jiných subjektech finančního 
sektoru;  
g) požadavek, aby finanční holdingové společnosti nebo 
smíšené finanční holdingové společnosti předložily plán pro 
neprodlené obnovení souladu. 

§ 31 odst. 6 (6) Česká národní banka může rovněž uložit osobě 
podle § 27 odst. 1 opatření k nápravě podle § 26 odst. 
1 až 4 a 8. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 16 
(čl. 64 odst. 1) 

1. Příslušné orgány mají pro zasahování do činnosti institucí, 
finančních holdingových společností a smíšených finančních 
holdingových společností veškeré pravomoci v oblasti 
dohledu, které jsou pro výkon jejich úkolů nezbytné, zejména 
včetně práva odejmout povolení v souladu s článkem 18, 
pravomocí uvedených v článcích 18, 102, 104 a 105 a 
pravomocí přijmout opatření uvedená v čl. 21a odst. 6 

§ 32 odst. 1 (1) Je-li Česká národní banka orgánem určeným k 
výkonu dohledu na konsolidovaném základě a má-li 
osoba podle § 27 odst. 1 sídlo nebo bydliště v jiném 
členském státě, Česká národní banka spolupracuje a 
konzultuje s příslušným orgánem dohledu v tomto 
členském státě za účelem rozhodnutí o 
 
a) žádosti o schválení podle § 28, 
b) žádosti o výjimku z povinnosti schválení podle § 29, 
c) opatřeních podle § 31 odst. 1, 2 nebo 3. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 8) 

8. Je-li orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
odlišný od příslušného orgánu v členském státě, kde je 
finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost usazena, oba orgány pro účely 
rozhodování o schválení podle odstavce 3, o osvobození od 
schválení podle odstavce 4 a o opatřeních v oblasti dohledu 
podle odstavců 6 a 7 spolupracují a důkladně navzájem 
konzultují. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě posoudí záležitosti uvedené v odstavcích 3, 4, 6 a 7, 
v závislosti na daném případě, a toto posouzení předá 
příslušnému orgánu v členském státě, kde je finanční 
holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová 
společnost usazena. Oba orgány učiní vše, co je v jejich 
silách, aby do dvou měsíců od obdržení uvedeného 
posouzení dosáhly společného rozhodnutí.  
Společné rozhodnutí musí být řádně zdokumentováno a 
odůvodněno. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě společné rozhodnutí sdělí finanční holdingové 
společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti.  
V případě sporu orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě nebo příslušný orgán v členském 
státě, kde je finanční holdingová společnost nebo smíšená 
finanční holdingová společnost usazena, rozhodnutí nepřijme 
a v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010 
postoupí věc orgánu EBA. EBA přijme rozhodnutí do jednoho 
měsíce ode dne, kdy mu byla věc postoupena. Dotčené 
příslušné orgány poté přijmou společné rozhodnutí v souladu 
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s rozhodnutím orgánu EBA. Záležitost nelze orgánu EBA 
postoupit po skončení dvouměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí. 

§ 32 odst. 2 (2) V rámci spolupráce s příslušným orgánem dohledu 
podle odstavce 1 je Česká národní banka povinna 
provést posouzení podmínek podle § 28 odst. 4 nebo 
§ 29 odst. 2 nebo předpokladů pro uložení opatření 
podle § 31 odst. 1, 2 nebo 3, předat výsledky tohoto 
posouzení příslušnému orgánu dohledu a dále 
postupovat tak, aby po dohodě s příslušným orgánem 
dohledu rozhodla do 2 měsíců od předání výsledků 
posouzení; odstavce 5 a 6 tím nejsou dotčeny.   

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 8) 

8. Je-li orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
odlišný od příslušného orgánu v členském státě, kde je 
finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost usazena, oba orgány pro účely 
rozhodování o schválení podle odstavce 3, o osvobození od 
schválení podle odstavce 4 a o opatřeních v oblasti dohledu 
podle odstavců 6 a 7 spolupracují a důkladně navzájem 
konzultují. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě posoudí záležitosti uvedené v odstavcích 3, 4, 6 a 7, 
v závislosti na daném případě, a toto posouzení předá 
příslušnému orgánu v členském státě, kde je finanční 
holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová 
společnost usazena. Oba orgány učiní vše, co je v jejich 
silách, aby do dvou měsíců od obdržení uvedeného 
posouzení dosáhly společného rozhodnutí.  
Společné rozhodnutí musí být řádně zdokumentováno a 
odůvodněno. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě společné rozhodnutí sdělí finanční holdingové 
společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti.  
V případě sporu orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě nebo příslušný orgán v členském 
státě, kde je finanční holdingová společnost nebo smíšená 
finanční holdingová společnost usazena, rozhodnutí nepřijme 
a v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010 
postoupí věc orgánu EBA. EBA přijme rozhodnutí do jednoho 
měsíce ode dne, kdy mu byla věc postoupena. Dotčené 
příslušné orgány poté přijmou společné rozhodnutí v souladu 
s rozhodnutím orgánu EBA. Záležitost nelze orgánu EBA 
postoupit po skončení dvouměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí. 

§ 32 odst. 3 (3) Nedojde-li k dohodě mezi Českou národní bankou 
a příslušným orgánem dohledu podle odstavce 2, 
Česká národní banka postoupí věc podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví19) 
Evropskému orgánu pro bankovnictví nejpozději do 2 
měsíců od předání posouzení podle odstavce 2 nebo 
do vydání rozhodnutí. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 8) 

8. Je-li orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
odlišný od příslušného orgánu v členském státě, kde je 
finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost usazena, oba orgány pro účely 
rozhodování o schválení podle odstavce 3, o osvobození od 
schválení podle odstavce 4 a o opatřeních v oblasti dohledu 
podle odstavců 6 a 7 spolupracují a důkladně navzájem 
konzultují. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě posoudí záležitosti uvedené v odstavcích 3, 4, 6 a 7, 
v závislosti na daném případě, a toto posouzení předá 
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příslušnému orgánu v členském státě, kde je finanční 
holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová 
společnost usazena. Oba orgány učiní vše, co je v jejich 
silách, aby do dvou měsíců od obdržení uvedeného 
posouzení dosáhly společného rozhodnutí.  
Společné rozhodnutí musí být řádně zdokumentováno a 
odůvodněno. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě společné rozhodnutí sdělí finanční holdingové 
společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti.  
V případě sporu orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě nebo příslušný orgán v členském 
státě, kde je finanční holdingová společnost nebo smíšená 
finanční holdingová společnost usazena, rozhodnutí nepřijme 
a v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010 
postoupí věc orgánu EBA. EBA přijme rozhodnutí do jednoho 
měsíce ode dne, kdy mu byla věc postoupena. Dotčené 
příslušné orgány poté přijmou společné rozhodnutí v souladu 
s rozhodnutím orgánu EBA. Záležitost nelze orgánu EBA 
postoupit po skončení dvouměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí. 

§ 32 odst. 4 (4) Není-li Česká národní banka určeným orgánem k 
výkonu dohledu na konsolidovaném základě a osoba 
podle § 27 odst. 1 má sídlo nebo bydliště v České 
republice, Česká národní banka vyvíjí úsilí k tomu, aby 
bylo dosaženo dohody mezi ní a příslušným orgánem 
určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném 
základě pro účely vydání rozhodnutí. Odstavce 1 až 3 
se použijí přiměřeně.     

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 8) 

8. Je-li orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě 
odlišný od příslušného orgánu v členském státě, kde je 
finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční 
holdingová společnost usazena, oba orgány pro účely 
rozhodování o schválení podle odstavce 3, o osvobození od 
schválení podle odstavce 4 a o opatřeních v oblasti dohledu 
podle odstavců 6 a 7 spolupracují a důkladně navzájem 
konzultují. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě posoudí záležitosti uvedené v odstavcích 3, 4, 6 a 7, 
v závislosti na daném případě, a toto posouzení předá 
příslušnému orgánu v členském státě, kde je finanční 
holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová 
společnost usazena. Oba orgány učiní vše, co je v jejich 
silách, aby do dvou měsíců od obdržení uvedeného 
posouzení dosáhly společného rozhodnutí.  
Společné rozhodnutí musí být řádně zdokumentováno a 
odůvodněno. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě společné rozhodnutí sdělí finanční holdingové 
společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti.  
V případě sporu orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě nebo příslušný orgán v členském 
státě, kde je finanční holdingová společnost nebo smíšená 
finanční holdingová společnost usazena, rozhodnutí nepřijme 
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a v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010 
postoupí věc orgánu EBA. EBA přijme rozhodnutí do jednoho 
měsíce ode dne, kdy mu byla věc postoupena. Dotčené 
příslušné orgány poté přijmou společné rozhodnutí v souladu 
s rozhodnutím orgánu EBA. Záležitost nelze orgánu EBA 
postoupit po skončení dvouměsíčního období nebo po 
dosažení společného rozhodnutí. 

§ 32 odst. 5 (5) Není-li Česká národní banka v případě evropské 
smíšené finanční holdingové osoby koordinátorem 
podle zákona upravujícího doplňkový dohled nad 
finančními konglomeráty, je pro účely rozhodnutí o 
vyhovění žádosti podle § 28 odst. 1 a § 29 odst. 2 
nebo rozhodnutí o uložení opatření podle § 31 odst. 1, 
2 nebo 3, v závislosti na daném případě, vyžadován 
souhlas zahraničního koordinátora. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 9) 

9. Je-li v případě smíšených finančních holdingových 
společností orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě nebo příslušný orgán v členském státě, kde je 
smíšená finanční holdingová společnost usazena, odlišný od 
koordinátora určeného v souladu s článkem 10 směrnice 
2002/87/ES, je pro účely rozhodnutí nebo společných 
rozhodnutí podle odstavců 3, 4, 6 a 7 tohoto článku, v 
závislosti na daném případě, vyžadován souhlas 
koordinátora. Je-li vyžadován souhlas koordinátora, postoupí 
se spory příslušnému evropskému orgánu dohledu, totiž 
orgánu EBA nebo Evropskému orgánu dohledu (Evropskému 
orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) 
(EIOPA), zřízenému nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1094/2010 (*), který přijme rozhodnutí do 
jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla věc postoupena. 
Žádným rozhodnutím přijatým podle tohoto odstavce nejsou 
dotčeny povinnosti podle směrnice 2002/87/ES nebo 
2009/138/ES. 

§ 32 odst. 6 (6) Nedá-li zahraniční koordinátor souhlas podle 
odstavce 5, požádá Česká národní banka o urovnání 
sporu příslušný evropský orgán dohledu, a to Evropský 
orgán pro bankovnictví nebo Evropský orgán pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění31. 
Rozhodnutím přijatým podle tohoto odstavce nejsou 
dotčeny povinnosti podle zákona upravujícího 
doplňkový dohled nad finančními konglomeráty nebo 
zákona upravujícího činnost pojišťoven. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 
(čl. 21a odst. 9) 

9. Je-li v případě smíšených finančních holdingových 
společností orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě nebo příslušný orgán v členském státě, kde je 
smíšená finanční holdingová společnost usazena, odlišný od 
koordinátora určeného v souladu s článkem 10 směrnice 
2002/87/ES, je pro účely rozhodnutí nebo společných 
rozhodnutí podle odstavců 3, 4, 6 a 7 tohoto článku, v 
závislosti na daném případě, vyžadován souhlas 
koordinátora. Je-li vyžadován souhlas koordinátora, postoupí 
se spory příslušnému evropskému orgánu dohledu, totiž 
orgánu EBA nebo Evropskému orgánu dohledu (Evropskému 
orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) 
(EIOPA), zřízenému nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1094/2010 (*), který přijme rozhodnutí do 
jednoho měsíce ode dne, kdy mu byla věc postoupena. 
Žádným rozhodnutím přijatým podle tohoto odstavce nejsou 
dotčeny povinnosti podle směrnice 2002/87/ES nebo 
2009/138/ES. 
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§ 34 odst. 2 písm. f) f) banka nesplňuje požadavky stanovené v části třetí, 
čtvrté nebo šesté nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, s výjimkou požadavků 
stanovených v čl. 92a a 92b tohoto nařízení, nebo 
nesplňuje požadavky stanovené na základě § 26 
odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo v § 26 odst. 2 písm. c) 
nebo již není schopna plnit své závazky vůči věřitelům. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 8  d) nadále již nesplňuje obezřetnostní požadavky stanovené v 
části třetí, čtvrté nebo šesté nařízení (EU) č. 575/2013, s 
výjimkou požadavků stanovených v článcích 92a a 92b 
uvedeného nařízení, nebo uložené podle čl. 104 odst. 1 písm. 
a) nebo článku 105 této směrnice nebo nadále již není 
schopna plnit své závazky vůči svým věřitelům, a zejména 
pokud již nezajišťuje bezpečnost majetkových hodnot jí 
svěřených vkladateli; 

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

32019L0879 čl. 1 odst. 10 Členské státy zajistí, aby u instituce nebo subjektu 
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d), ve vztahu k 
nimž se orgán příslušný k řešení krize domnívá, že 
podmínky stanovené v čl. 32 odst. 1 písm. a) a b) jsou 
splněny, ale že opatření k řešení krize by nebyla ve 
veřejném zájmu podle čl. 32 odst. 1 písm. c), byla 
provedena řádná likvidace v souladu s platným vnitrostátním 
právem. 

 

§ 36da odst. 1 (1) Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční 
holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že 
 
a) neoznámí auditora podle § 26g odst. 2, 
b) nezajistí, aby její statutární orgán, člen jejího 
statutárního orgánu, člen její správní rady nebo člen 
její dozorčí rady splňoval požadavky podle § 26g odst. 
3 nebo nezajistí výměnu těchto osob podle § 26g odst. 
6,  
c) v rozporu s § 26g odst. 4 předem neinformuje 
Českou národní banku o navrhovaných změnách osob 
ve vedení nebo jí nepředloží podklady,  
d) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě 
uložené na základě § 26h odst. 3, nebo 
e) nepřijme opatření k zajištění souladu 
s obezřetnostními požadavky stanovenými v části třetí, 

32019L0878  Čl. 1 odst. 17 
Čl. 1 odst. 18 

e) nepožádání o schválení v rozporu s článkem 21a nebo 
jakékoli jiné porušení požadavků stanovených v uvedeném 
článku. 
 
q) mateřská instituce, mateřská finanční holdingová 
společnost nebo mateřská smíšená finanční holdingová 
společnost nepřijme žádné opatření, které může být 
vyžadováno k zajištění souladu s obezřetnostními požadavky 
stanovenými v části třetí, čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 nebo uloženo podle čl. 104 odst. 1 písm. a) 
nebo článku 105 této směrnice na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě.“ 
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čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
 

§ 36da odst. 2 (2) Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční 
holdingová osoba, která je dočasně označenou 
osobou podle § 31 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že 
nezajistí splnění požadavků na konsolidovaném 
základě stanovených 
a) v § 8 odst. 10, § 8b odst. 4, 5, 8 nebo 9, § 12c odst. 
4, § 12m odst. 1 nebo § 25j, nebo  
b) v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 16  
Čl. 1 odst. 17 
Čl. 1 odst. 18 

1. Příslušné orgány mají pro zasahování do činnosti institucí, 
finančních holdingových společností a smíšených finančních 
holdingových společností veškeré pravomoci v oblasti 
dohledu, které jsou pro výkon jejich úkolů nezbytné, zejména 
včetně práva odejmout povolení v souladu s článkem 18, 
pravomocí uvedených v článcích 18, 102, 104 a 105 a 
pravomocí přijmout opatření uvedená v čl. 21a odst. 6. 
 
3. Rozhodnutí přijatá příslušnými orgány při výkonu jejich 
pravomocí v oblasti dohledu a pravomocí ukládat sankce 
musí obsahovat odůvodnění. 
 
e) nepožádání o schválení v rozporu s článkem 21a nebo 
jakékoli jiné porušení požadavků stanovených v uvedeném 
článku. 
 
q) mateřská instituce, mateřská finanční holdingová 
společnost nebo mateřská smíšená finanční holdingová 
společnost nepřijme žádné opatření, které může být 
vyžadováno k zajištění souladu s obezřetnostními požadavky 
stanovenými v části třetí, čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 nebo uloženo podle čl. 104 odst. 1 písm. a) 
nebo článku 105 této směrnice na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě. 

§ 36da odst. 3 (3) Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční 
holdingová osoba, která je osobou uvedenou v § 12c 
odst. 5, se dopustí přestupku tím, že na 
subkonsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje 
nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy 
podle § 12c. 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 16  
Čl. 1 odst. 17 
Čl. 1 odst. 18 

1. Příslušné orgány mají pro zasahování do činnosti institucí, 
finančních holdingových společností a smíšených finančních 
holdingových společností veškeré pravomoci v oblasti 
dohledu, které jsou pro výkon jejich úkolů nezbytné, zejména 
včetně práva odejmout povolení v souladu s článkem 18, 
pravomocí uvedených v článcích 18, 102, 104 a 105 a 
pravomocí přijmout opatření uvedená v čl. 21a odst. 6. 
 
3. Rozhodnutí přijatá příslušnými orgány při výkonu jejich 
pravomocí v oblasti dohledu a pravomocí ukládat sankce 
musí obsahovat odůvodnění. 
 
e) nepožádání o schválení v rozporu s článkem 21a nebo 
jakékoli jiné porušení požadavků stanovených v uvedeném 
článku. 
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q) mateřská instituce, mateřská finanční holdingová 
společnost nebo mateřská smíšená finanční holdingová 
společnost nepřijme žádné opatření, které může být 
vyžadováno k zajištění souladu s obezřetnostními požadavky 
stanovenými v části třetí, čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 nebo uloženo podle čl. 104 odst. 1 písm. a) 
nebo článku 105 této směrnice na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě. 

§ 36da odst. 4 (4) Osoba podle § 27 odst. 1 se dopustí přestupku tím, 
že  
 
a) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3, 
b) nezajistí, aby její řídicí a kontrolní systém na 
individuálním, subkonsolidovaném nebo 
konsolidovaném základě splňoval požadavky 
stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej 
provádějícím nebo rozhodnutím o výjimce podle § 8b, 
c) na konsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje 
nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy 
podle § 12c, 
d) rozdělí kmenový kapitál tier 1 v rozporu s tímto 
zákonem, 
e) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě 
podle § 26 odst. 9 nebo § 26h odst. 1,  
f) neposkytne České národní bance informace podle § 
30 odst. 2,  
g) neprovede ve stanovené lhůtě opatření podle § 31 
odst. 1, 
h) neprovede ve stanovené lhůtě opatření podle § 25e 
odst. 4 písm. f), g) nebo h) na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě, nebo 
i) nemá schválení podle § 28.  

32019L0878 Čl. 1 odst. 16  
Čl. 1 odst. 17 
Čl. 1 odst. 18 

1. Příslušné orgány mají pro zasahování do činnosti institucí, 
finančních holdingových společností a smíšených finančních 
holdingových společností veškeré pravomoci v oblasti 
dohledu, které jsou pro výkon jejich úkolů nezbytné, zejména 
včetně práva odejmout povolení v souladu s článkem 18, 
pravomocí uvedených v článcích 18, 102, 104 a 105 a 
pravomocí přijmout opatření uvedená v čl. 21a odst. 6. 
 
3. Rozhodnutí přijatá příslušnými orgány při výkonu jejich 
pravomocí v oblasti dohledu a pravomocí ukládat sankce 
musí obsahovat odůvodnění. 
 
e) nepožádání o schválení v rozporu s článkem 21a nebo 
jakékoli jiné porušení požadavků stanovených v uvedeném 
článku. 
 
q) mateřská instituce, mateřská finanční holdingová 
společnost nebo mateřská smíšená finanční holdingová 
společnost nepřijme žádné opatření, které může být 
vyžadováno k zajištění souladu s obezřetnostními požadavky 
stanovenými v části třetí, čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 nebo uloženo podle čl. 104 odst. 1 písm. a) 
nebo článku 105 této směrnice na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě. 

§ 36da odst. 5 (5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit 
pokutu do výše  
 
a) dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného 
spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši 
neoprávněného prospěchu zjistit, 
b) 130 000 000 Kč, není-li možné výši neoprávněného 
prospěchu zjistit a spáchala-li přestupek fyzická 
osoba,   
c) 10% čistého ročního obratu dosaženého právnickou 
osobou za bezprostředně předcházející účetní období, 

32013L0036 Čl. 66 odst. 2 
písm. c), d) e) 
Čl. 67 odst. 2 
písm. e), f) a g)) 

c) v případě právnické osoby správní peněžité sankce ve 
výši až 10 % celkového ročního čistého obratu včetně 
hrubých výnosů tvořených výnosy z úroků a podobnými 
výnosy, výnosy z akcií, podílů a jiných cenných papírů s 
proměnlivým nebo pevným výnosem a výnosy z poplatků a 
provizí podle článku 316 nařízení (EU) č. 575/2013, daného 
podniku v předchozím hospodářském roce, 
 
d) v případě fyzické osoby správní peněžitou sankci ve výši 
až 5 000 000 EUR nebo v členských státech, kde euro není 
úřední měnou, v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně 
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který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a 
spáchala-li přestupek právnická osoba. 

ke dni 17. července 2013; 
 
e) správní peněžitou sankci ve výši až dvojnásobku výše 
výhody získané z porušení, lze-li výši této výhody zjistit; 
 
e) v případě právnické osoby správní peněžité sankce ve 
výši až 10 % celkového ročního čistého obratu včetně 
hrubých výnosů tvořených výnosy z úroků a podobnými 
výnosy, výnosy z akcií, podílů a jiných cenných papírů s 
proměnlivým/pevným výnosem a výnosy z poplatků nebo 
provizí v souladu s článkem 316 nařízení (EU) č. 575/2013, 
daného podniku v předchozím hospodářském roce; 
 
f) v případě fyzické osoby správní peněžitou sankci ve výši 
až 5 000 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou 
není euro, v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke 
dni 17. července 2013; 
 
g) správní peněžitou sankci ve výši až dvojnásobku výše 
zisku získaného z porušení nebo ztráty, které se porušením 
dotyčná osoba vyhnula, lze-li výši této výhody zjistit.  

§ 36db odst. 1 (1) Smíšená holdingová osoba se dopustí přestupku 
tím, že 
 
a) nesplní informační povinnost podle § 26f odst. 1, 
nebo 
b) nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu podle § 26h 
odst. 1. 

32013L0036 Čl. 126 V souladu s kapitolou 1 oddílem IV této hlavy členské státy 
zajistí, aby mohly být finančním holdingovým společnostem, 
smíšeným finančním holdingovým společnostem a 
holdingovým společnostem se smíšenou činností nebo jejich 
výkonným ředitelům ukládány správní sankce nebo 
přijímána jiná správní opatření k ukončení zjištěného 
protiprávního jednání, popřípadě k zamezení jeho příčin, v 
případě porušení právních nebo správních předpisů 
přijatých k provedení této kapitoly. 

§ 36db odst. 2 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 
výše  
 
a) dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného 
spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši 
neoprávněného prospěchu zjistit, 
b) 130 000 000 Kč, není-li možné výši neoprávněného 
prospěchu zjistit a spáchala-li přestupek fyzická 
osoba,   
c) 10% čistého ročního obratu dosaženého právnickou 
osobou za bezprostředně předcházející účetní období, 
který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 122 odst. 1 
Čl. 65 odst. 1 

1.   Dokud nebudou koordinovány metody konsolidace, 
stanoví členské státy pro případy, kdy je mateřským 
podnikem jedné nebo více institucí holdingová společnost se 
smíšenou činností, že orgány příslušné k vydávání povolení 
a dohledu nad těmito institucemi požadují na těchto 
holdingových společnostech se smíšenou činností a jejich 
dceřiných podnicích přímo nebo prostřednictvím dceřiných 
podniků, které jsou institucemi, aby jim poskytly informace 
významné pro účely dohledu nad těmito dceřinými podniky. 
 
1.   Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů v 
oblasti dohledu podle článku 64 a právo členských států 
stanovit a ukládat trestní sankce, stanoví členské státy 
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není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a 
spáchala-li přestupek právnická osoba. 

pravidla pro správní sankce a jiná správní opatření 
použitelné v případě porušení vnitrostátních ustanovení, 
kterými se provádí tato směrnice, a nařízení (EU) č. 
575/2013, a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění 
toho, aby byla uvedená pravidla uplatňována. Pokud se 
členské státy rozhodnou, že nestanoví správní sankce v 
případě porušení, na něž se vztahuje vnitrostátní trestní 
právo, sdělí Komisi příslušná trestněprávní ustanovení. 
Správní sankce a jiná správní opatření musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. 

§ 36f odst. 1 (1) Banka, která je ovládající osobou se dopustí 
přestupku tím, že  
 
a) na subkonsolidovaném základě nepřijme, 
neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie 
nebo postupy podle § 12c, 
b) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě 
podle § 26h odst. 3, nebo 
c) nepřijme opatření k zajištění souladu 
s obezřetnostními požadavky stanovenými v části třetí, 
čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.  

32019L0878 Čl. 1 odst. 18 q) mateřská instituce, mateřská finanční holdingová 
společnost nebo mateřská smíšená finanční holdingová 
společnost nepřijme žádné opatření, které může být 
vyžadováno k zajištění souladu s obezřetnostními 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté, šesté nebo 
sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 nebo uloženo podle čl. 
104 odst. 1 písm. a) nebo článku 105 této směrnice na 
konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě. 

§ 36f odst. 2 (2) Tuzemská ovládající banka nebo evropská 
ovládající úvěrová instituce se dopustí přestupku tím, 
že 
 
a) nezajistí, aby řídicí a kontrolní systém na 
konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě 
splňoval požadavky stanovené tímto zákonem nebo 
právním předpisem jej provádějícím, 
b) na konsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje 
nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy 
podle § 12c, 
c) rozdělí kmenový kapitál tier 1 v rozporu s tímto 
zákonem, 
d) nesplní některou z povinností na konsolidovaném 
základě podle čl. 11 nebo 13 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,  
e) neoznámí auditora podle § 26g odst. 2,  
f) neprovede ve stanovené lhůtě opatření podle § 25e 
odst. 4 písm. f), g) nebo h) na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě, nebo 
g) nepřijme opatření k zajištění souladu 

32019L0878 Čl. 1 odst. 18 q) mateřská instituce, mateřská finanční holdingová 
společnost nebo mateřská smíšená finanční holdingová 
společnost nepřijme žádné opatření, které může být 
vyžadováno k zajištění souladu s obezřetnostními 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté, šesté nebo 
sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 nebo uloženo podle čl. 
104 odst. 1 písm. a) nebo článku 105 této směrnice na 
konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě. 
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s obezřetnostními požadavky stanovenými v části třetí, 
čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 

§ 36f odst. 4 (4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit 
pokutu do 
 
a) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li 
možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, 
b) výše 10% čistého ročního obratu dosaženého 
bankou za bezprostředně předcházející účetní období, 
který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a 
spáchala-li přestupek banka,  
c) výše 10% čistého ročního obratu vyplývajícího 
z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za 
bezprostředně předcházející účetní období, není-li 
možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a 
spáchala-li přestupek podle odstavce 1 ovládaná 
banka.  

32013L0036 
 

čl. 67 odst. 2 
písm. e) a g) 
 

2.   Členské státy zajistí, aby v případech uvedených v 
odstavci 1 správní sankce a jiná správní opatření, které lze 
použít, zahrnovaly alespoň: 
e) v případě právnické osoby správní peněžité sankce ve 
výši až 10 % celkového ročního čistého obratu včetně 
hrubých výnosů tvořených výnosy z úroků a podobnými 
výnosy, výnosy z akcií, podílů a jiných cenných papírů s 
proměnlivým/pevným výnosem a výnosy z poplatků nebo 
provizí v souladu s článkem 316 nařízení (EU) č. 575/2013, 
daného podniku v předchozím hospodářském roce; 
 
g) správní peněžitou sankci ve výši až dvojnásobku výše 
zisku získaného z porušení nebo ztráty, které se porušením 
dotyčná osoba vyhnula, lze-li výši této výhody zjistit. 
 

  32019L0878 čl. 1 odst. 18 1.   Tento článek se vztahuje alespoň na jakýkoli z těchto 
případů: 
q) mateřská instituce, mateřská finanční holdingová 
společnost nebo mateřská smíšená finanční holdingová 
společnost nepřijme žádné opatření, které může být 
vyžadováno k zajištění souladu s obezřetnostními 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté, šesté nebo 
sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 nebo uloženo podle čl. 
104 odst. 1 písm. a) nebo článku 105 této směrnice na 
konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě. 

§ 38c odst. 2 (2) Vykonává-li Česká národní banka dohled nad 
institucí nebo pobočkou úvěrové instituce z jiného než 
členského státu, úzce spolupracuje s příslušnými 
orgány vykonávajícími dohled nad institucemi, jež jsou 
součástí téže skupiny z jiného než členského státu, a 
to za účelem 
  
a) zajištění uceleného dohledu nad činnostmi takové 

skupiny z jiného než členského státu v Evropské 
unii, 

b) zabránění obcházení požadavků tohoto zákona, 
zahraničních právních předpisů zapracovávajících 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 

32019L0878 Čl. 1 odst. 11 
písm. c)  

2a.   Příslušné orgány vykonávající dohled nad pobočkami 
úvěrových institucí se skutečným sídlem v třetí zemi a 
příslušné orgány institucí, které jsou součástí téže skupiny z 
této třetí země, úzce spolupracují s cílem zajistit, aby veškeré 
činnosti uvedené skupiny ze třetí země v Unii podléhaly 
komplexnímu dohledu, zabránit obcházení požadavků podle 
této směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013 vztahujících se na 
skupiny ze třetích zemí a předejít jakémukoli nepříznivému 
dopadu na finanční stabilitu Unie. 
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2013/36/EU nebo přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího obezřetnostní 
požadavky, vztahujících se na skupiny z jiného než 
členského státu a  

c) předcházení nepříznivému dopadu na finanční 
stabilitu Evropské unie. 

§ 38d odst. 2 písm. 
f) 

f) licencích k výkonu bankovních činností 
prostřednictvím pobočky udělených zahraniční bance, 
která má sídlo v jiném než členském státě, a 
identifikaci skupiny, pokud je zahraniční banka se 
sídlem v jiném než členském státě součástí skupiny, 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 11 
písm. c)  

2.   Příslušné orgány oznámí orgánu EBA: 
 
a) veškerá povolení poboček vydaná úvěrovým institucím, 
které mají skutečné sídlo v třetí zemi, a veškeré následné 
změny těchto povolení; 
 
b) celková aktiva a pasiva povolených poboček úvěrových 
institucí, které mají skutečné sídlo v třetí zemi, podle 
pravidelných výkazů; 
 
c) název skupiny ze třetí země, k níž povolená pobočka patří. 
 

§ 38d odst. 2 písm. 
o) 

o) údajích shromážděných za účelem srovnání trendů 
a postupů odměňování, jakož i informacích o rozdílech 
v odměňování mužů a žen, 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 20  1. Příslušné orgány shromažďují informace zpřístupněné v 
souladu s kritérii pro zpřístupňování informací podle čl. 450 
odst. 1 písm. g), h), i) a k) nařízení (EU) č. 575/2013, jakož i 
informace poskytnuté institucemi o rozdílech v odměňování 
žen a mužů, a používají tyto informace ke srovnávání trendů 
a postupů odměňování. Příslušné orgány poskytují tyto 
informace orgánu EBA. 

§ 38d odst. 2 písm. 
u) 

u) celkových aktivech a pasivech povolených poboček 
zahraničních bank, které mají sídlo v jiném než 
členském státě, podle pravidelných výkazů, 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 11 
písm. b)  

2. Příslušné orgány oznámí orgánu EBA: 
a) veškerá povolení poboček vydaná úvěrovým institucím, 
které mají skutečné sídlo v třetí zemi, a veškeré následné 
změny těchto povolení; 
b) celková aktiva a pasiva povolených poboček úvěrových 
institucí, které mají skutečné sídlo v třetí zemi, podle 
pravidelných výkazů; 
c) název skupiny ze třetí země, k níž povolená pobočka patří. 
 

§ 38d odst. 2 písm. 
v) 

v) důvodném podezření z legalizace výnosů z trestné 
činnosti nebo financování terorismu, pokusu o ně, 
nebo o významné hrozbě takového rizika, a to bez 
zbytečného odkladu; v případě významné hrozby 
takového rizika vyhodnotí Česká národní banka situaci 
společně s Finančním analytickým úřadem a bez 
zbytečného odkladu informuje Evropský orgán pro 
bankovnictví o výsledku tohoto společného 
vyhodnocení. 

32019L0878 čl. 1 odst. 28 
písm. d)  

6. Pokud příslušné orgány na základě přezkumu, zejména 
hodnocení systémů správy a řízení, modelu podnikání nebo 
činností instituce, získají důvodné podezření, že v souvislosti 
s danou institucí dochází nebo došlo k praní peněz nebo k 
financování terorismu nebo k pokusům o ně, nebo že hrozí 
vyšší riziko takového jednání, uvědomí o tom okamžitě orgán 
EBA a orgán nebo subjekt, který nad danou institucí 
vykonává v souladu se směrnicí (EU) 2015/849 dohled a 
který je příslušný pro zajištění plnění požadavků uvedené 
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 směrnice. V případě potenciálního vyššího rizika praní peněz 
nebo financování terorismu příslušný orgán a orgán nebo 
subjekt, který nad danou institucí vykonává v souladu se 
směrnicí (EU) 2015/849 dohled a který je příslušný pro 
zajištění plnění požadavků uvedené směrnice, naváží kontakt 
a okamžitě informují orgán EBA o svém společném 
hodnocení. Příslušný orgán případně přijme opatření v 
souladu s touto směrnicí. 

§ 38hb Česká národní banka vyvíjí úsilí k zajištění účinné, 
vzájemné a úzké spolupráce s Finančním analytickým 
úřadem, příslušnými orgány dohledu členských států a 
finančními zpravodajskými jednotkami členských států, 
a to včetně výměny informací, jež jsou relevantní pro 
plnění povinností podle tohoto zákona, zahraničních 
právních předpisů zapracovávajících směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
obezřetnostní požadavky, zákona upravujícího 
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, zákona upravujícího provádění 
mezinárodních sankcí a zahraničních právních 
předpisů zapracovávajících směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2015/849, pokud tato spolupráce a 
výměna informací nezasahuje do probíhajících 
trestních či správních řízení. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 41  5. Příslušné orgány, finanční zpravodajské jednotky a orgány 
příslušné k dohledu nad povinnými osobami uvedenými v čl. 2 
odst. 1 bodech 1 a 2 směrnice (EU) 2015/849 pro účely 
zajištění souladu s uvedenou směrnicí vzájemně úzce 
spolupracují v rámci svých pravomocí a vzájemně si poskytují 
informace, jež jsou relevantní pro plnění jejich příslušných 
úkolů podle této směrnice, nařízení (EU) č. 575/2013 a 
směrnice (EU) 2015/849, pokud tato spolupráce a výměna 
informací nezasahuje do probíhajícího šetření, vyšetřování 
nebo řízení v souladu s trestním či správním právem 
členského státu, v němž se příslušný orgán, finanční 
zpravodajská jednotka nebo orgán příslušný k dohledu nad 
povinnými osobami uvedenými v čl. 2 odst. 1 bodech 1 a 2 
směrnice (EU) 2015/849 nachází. 
 

§ 38j odst. 1 písm. 
c) 

c) informace o přístupu a metodách České národní 
banky, včetně kritérií pro uplatňování zásady 
přiměřenosti, používaných při výkonu bankovního 
dohledu podle § 25c, 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 54  c) obecná kritéria a metodiky, které používají při přezkumu a 
hodnocení podle článku 97, včetně kritérií pro uplatňování 
zásady proporcionality podle čl. 97 odst. 4; 

Přechodná 
ustanovení 

1. Osoba podle § 27 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, a existující ke dni 27. června 2019 podá 
České národní bance žádost o schválení podle § 28 
odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo žádost o 
výjimku z povinnosti schválení podle § 29 odst. 1 
zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne 28. června 
2021.  
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 56  Mateřské finanční holdingové společnosti a mateřské 
smíšené finanční holdingové společnosti, které již existují k 
27. červnu 2019, požádají o schválení v souladu s článkem 
21a do 28. června 2021. Pokud finanční holdingová 
společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost 
nepožádá o schválení do 28. června 2021, přijmou se vhodná 
opatření podle čl. 21a odst. 6.  
 
Během přechodného období podle prvního pododstavce 
tohoto článku mají příslušné orgány veškeré nutné pravomoci 
dohledu, které jim tato směrnice svěřuje vůči finančním 
holdingovým společnostem nebo smíšeným finančním 
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holdingovým společnostem, s výhradou schválení v souladu s 
článkem 21a pro účely konsolidovaného dohledu. 

Přechodná 
ustanovení 

2. Osoba z jiného než členského státu, jejíž ovládanou 
osobou je banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo 
obchodník s cennými papíry splňující podmínky podle 
§ 26p odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, má 
povinnost zřídit zprostředkující ovládající osobu podle 
§ 26p odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 
dne 30. prosince 2023, jestliže ke dni 27. června 2019 
působila na území členských států prostřednictvím 
více než jedné instituce nebo pobočky a jejíž celková 
hodnota aktiv k tomuto dni dosahovala nejméně 40 
miliard EUR. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 9 8. Odchylně od odstavce 1 skupiny ze třetí země, které 
působí v Unii prostřednictvím více než jedné instituce a jejichž 
celková hodnota aktiv k 27. červnu 2019 dosahuje nejméně 
40 miliard EUR, musí mít do 30. prosince 2023 
zprostředkující mateřský podnik v EU nebo v případě použití 
odstavce 2 dva zprostředkující mateřské podniky v EU. 

     

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32013L0036 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových 
institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky o změně směrnice 2002/87/ES 
a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES. 

32019L0878 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 
2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu 

32019L0879 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879, ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 
2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost 
rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES 
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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony  

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení novely zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění 
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 1 odst. 1 
Pozn. pod čarou 
č. 1) 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a 
likvidaci úvěrových institucí, ve znění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění 
směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, 
pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, 
některé položky kapitálu, velkou angažovanost, 
režimy dohledu a krizové řízení. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k 
činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním 
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními 
podniky a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, 
2014/59/EU, (EU) 2015/2366, (EU) 2018/843 a (EU) 
2019/878. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech 
pojištění vkladů. 
 

32019L0878 čl. 2 odst. 1 druhý 
pododstavec 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz 
na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 32019L0879 čl. 3 odst. 2 2.   Předpisy uvedené v odstavci 1 přijaté členskými státy 
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2019/879, ze dne 20. května 2019, kterou se mění 
směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost 
úvěrových institucí a investičních podniků 
absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a 
směrnice 98/26/ES. 

musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový 
odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 
 

§ 1a písm. a) a) institucí instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 3 
 
„institucí“ instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení 
(EU) č. 575/2013; 

 

§ 1a písm. b) b) úvěrovou institucí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 
bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 1 „úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 1a písm. c) c) investičním podnikem investiční podnik podle čl. 4 
odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 2 „investičními podniky“ investiční podniky ve smyslu čl. 4 odst. 
1 bodu 2 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 1a písm. d) d) finanční institucí finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 
bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
22 

„finanční institucí“ finanční instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 26 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 1a písm. e) e) podnikem pomocných služeb podnik pomocných 
služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
17 

 
„podnikem pomocných služeb“ podnik pomocných služeb ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení (EU) č. 575/2013; 

 

§ 1a písm. f) f) ovládáním kontrola podle čl. 4 odst. 1 bodu 37 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
34 

 
„kontrolou“ kontrola ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 37 nařízení 
(EU) č. 575/2013; 

 

§ 1a písm. g) g) úzkým propojením úzké propojení podle čl. 4 odst. 1 
bodu 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
35 

 
„úzkým propojením“ úzké propojení ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 38 nařízení (EU) č. 575/2013; 

 

§ 1a písm. h) h) ovládající osobou mateřský podnik podle čl. 4 odst. 1 
bodu 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
14 

„mateřským podnikem“ mateřský podnik ve smyslu čl. 4 odst. 
1 bodu 15 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 1a písm. i) i) ovládanou osobou dceřiný podnik podle čl. 4 odst. 1 
bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
15 

 
„dceřiným podnikem“ dceřiný podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 16 nařízení (EU) č. 575/2013; 

 

§ 1a písm. l) l) finanční holdingovou osobou osoba podle čl. 4 odst. 1 
bodu 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
19 

finanční holdingovou společností“ finanční holdingová 
společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení (EU) č. 
575/2013; 

§ 1a písm. m) m) tuzemskou finanční holdingovou osobou osoba podle 
čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem nebo 
bydlištěm v České republice, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
26 

„mateřskou finanční holdingovou společností v členském 
státě“ mateřská finanční holdingová společnost v členském 
státě ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) č. 
575/2013; 

§ 1a písm. n) n) evropskou finanční holdingovou osobou osoba podle 
čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
27 

 
„mateřskou finanční holdingovou společností v EU“ mateřská 
finanční holdingová společnost v EU ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 31 nařízení (EU) č. 575/2013; 

 

§ 1a písm. o) o) smíšenou finanční holdingovou osobou osoba podle 
čl. 4 odst. 1 bodu 21 nařízení Evropského 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
20 

„smíšenou finanční holdingovou společností“ smíšená 
finanční holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 
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parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 21 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 1a písm. p) p) tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou 
osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 32 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se 
sídlem nebo bydlištěm v České republice, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
28 

„mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v 
členském státě“ mateřská smíšená finanční holdingová 
společnost v členském státě ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 32 
nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 1a písm. q) q) evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou 
osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
29 

 
„mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU“ 
mateřská smíšená finanční holdingová společnost v EU ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení (EU) č. 575/2013; 

 

§ 1a písm. s) s) skupinou skupina podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, 

32019L0878 čl. 1 odst. 2  
(čl. 3 odst. 1 bod 
63) 

 
„skupinou“ skupina ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 138 nařízení 
(EU) č. 575/2013; 

 

§ 1a písm. t) t) konsolidovaným základem konsolidovaný základ podle 
čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
44 

 
„konsolidovaným základem“ konsolidovaný základ ve smyslu 
čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení (EU) č. 575/2013; 

 

§ 1a písm. u) u) orgánem určeným k výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě příslušný orgán podle čl. 4 
odst. 1 bodu 41 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
37 

„orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě“ 
orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 1a písm. w) w) finančním nástrojem finanční nástroj podle čl. 4 odst. 
1 bodu 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
46 

 
„finančním nástrojem“ finanční nástroj ve smyslu čl. 4 odst. 1 
bodu 50 nařízení (EU) č. 575/2013; 

 

§ 2a odst. 4 
písm. d) 

d) reálnost obchodního plánu, -organizační struktury 
družstevní záložny a schopnost bezpečného rozvoje 
družstevní záložny s ohledem na obecné znalosti 
a zkušenosti, včetně údajů o ovládajících osobách a 
finančních holdingových osobách a smíšených 
finančních holdingových osobách ve skupině, 

 
  

32019L0878 čl. 1 odst. 6  1. Členské státy vyžadují, aby byl k žádostem o povolení 
přiložen plán činností, z něhož budou vyplývat druhy 
zamýšlené činnosti a organizační struktura dané úvěrové 
instituce, včetně údajů o mateřských podnicích, finančních 
holdingových společnostech a smíšených finančních 
holdingových společnostech ve skupině. Členské státy 
rovněž vyžadují, aby byl k žádostem o povolení přiložen 
popis systémů, postupů a mechanismů uvedených v čl. 74 
odst. 1. 

§ 2b odst. 9 
písm. e) 

e) struktura konsolidačního celku, do kterého má být 
družstevní záložna zahrnuta, nebrání účinnému 
dohledu nad družstevní záložnou, účinné výměně 
informací mezi Českou národní bankou a orgánem 
dohledu jiného členského státu, který vykonává 
dohled nad finančním trhem, nebo neznesnadňuje 
výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad 
tímto konsolidačním celkem a nad osobami 
zahrnutými do tohoto konsolidačního celku, a  
struktura skupiny, jejíž součástí má družstevní 
záložna být, nebrání účinnému dohledu nad 
družstevní záložnou a dohledu na konsolidovaném 
základě, účinné výměně informací mezi Českou 

32013L0036 čl. 23 odst. 1 1.   S ohledem na možný vliv navrhovaného nabyvatele na 
úvěrovou instituci posuzují příslušné orgány při posuzování 
oznámení uvedeného v čl. 22 odst. 1 a informací uvedených 
v čl. 22 odst. 3 za účelem zajištění řádného a obezřetného 
řízení úvěrové instituce, v níž je navrhováno nabytí, 
vhodnost navrhovaného nabyvatele a finanční rozumnost 
navrhovaného nabytí podle těchto kritérií: 
 
a)pověst navrhovaného nabyvatele; 
 
b)pověst, znalosti, dovednosti a zkušenosti, jak je stanoveno 
v čl. 91 odst. 1, všech členů vedoucího orgánu a všech 
členů vrcholného vedení, kteří budou v důsledku 
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národní bankou a příslušným orgánem dohledu 
jiného členského státu, nebo neznesnadňuje výkon 
působnosti jednotlivých příslušných orgánů dohledu 
při dohledu na konsolidovaném základě a nad 
osobami v této skupině, a  

 

navrhovaného nabytí řídit činnosti úvěrové instituce; 
 
c)finanční zdraví navrhovaného nabyvatele, zejména ve 
vztahu k vykonávané a plánované činnosti v úvěrové 
instituci, v níž je navrhováno nabytí; 
 
d)skutečnost, zda bude úvěrová instituce schopna dodržet a 
nadále dodržovat obezřetnostní požadavky na základě této 
směrnice, nařízení (EU) č. 575/2013, a případně jiného 
práva Unie, zejména směrnic 2002/87/ES a 2009/110/ES, 
včetně skutečnosti, zda má skupina, jejíž součástí se 
úvěrová instituce stane, strukturu umožňující výkon 
účinného dohledu, účinnou výměnu informací mezi 
příslušnými orgány a vymezení působnosti mezi příslušnými 
orgány; 
 
e)skutečnost, zda existuje důvodné podezření, že ve spojení 
s navrhovaným nabytím dochází nebo došlo k praní peněz 
nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně ve 
smyslu článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a financování terorismu 
(21) nebo že by navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko 
takového jednání. 

§ 7a odst. 1 
písm. f) 

f) systém odměňování, který vždy zahrnuje zásady a 
postupy odměňování, které 

1. přispívají k řádnému a účinnému řízení rizik a jsou 
s ním v souladu, 

2. jsou založeny na stejné odměně mužů a žen za 
stejnou nebo rovnocennou práci a 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 19  Vnitřní správa a řízení, ozdravné plány a plány řešení krize 
 
1. Instituce musí mít spolehlivé systémy správy a řízení, které 
zahrnují jasnou organizační strukturu s dobře vymezenými, 
transparentními a konzistentními odpovědnostmi, účinnými 
postupy pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, jimž 
instituce je nebo může být vystavena, přiměřené mechanismy 
vnitřní kontroly, včetně řádné správy a účetních postupů, a 
zásady a postupy odměňování, které odpovídají náležitému a 
účinnému řízení rizik a podporují je. 
 
Zásady a postupy odměňování uvedené v prvním 
pododstavci musí být genderově neutrální. 
 
2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v odstavci 1 
tohoto článku musí být komplexní a úměrné povaze, rozsahu 
a složitosti rizika spojeného s modelem podnikání a s činností 
instituce. Zohlední se technická kritéria stanovená v článcích 
76 až 95. 
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 3. v případě člena představenstva, člena kontrolní 
komise a dalšího pracovníka, jehož pracovní 
činnosti mají významný vliv na rizikový profil 
družstevní záložny (dále jen „osoba s rizikovým 
vlivem“) zahrnují také zvláštní pravidla pro určení 
a podmínky výplaty pevné a pohyblivé složky 
odměny této osoby a pro přijímání rozhodnutí o 
odměňování této osoby. 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 26 Členské státy zajistí, aby při vytváření a uplatňování zásad 
celkového odměňování zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie pracovníků, jejichž pracovní činnosti 
mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, dodržovaly 
instituce následující požadavky způsobem, který odpovídá 
jejich velikosti, vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a 
složitosti jejich činností:“;  
 „3. Pro účely odstavce 2 zahrnují kategorie pracovníků, 
jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil 
instituce, přinejmenším:  
a) všechny členy vedoucího orgánu a vrcholného vedení;  
b) pracovníky s manažerskou odpovědností za kontrolní 
funkce nebo významné obchodní jednotky instituce;  
c) pracovníky s nárokem na významnou odměnu v 
předchozím účetním roce, jsou-li splněny tyto podmínky:  
i) odměna pracovníka dosahuje nejméně částky 500 000 EUR 
a nejméně výše průměrné odměny členů vedoucího orgánu a 
vrcholného vedení instituce podle písmene a);  
ii) pracovník vykonává pracovní činnost ve významné 
obchodní jednotce a tato činnost je takového druhu, že má 
podstatný vliv na rizikový profil příslušné obchodní jednotky.“ 

§ 7aa odst. 1 
písm. d) 

d) byly evidovány údaje o úvěrech a zárukách 
poskytnutých členovi jejího představenstva, kontrolní 
komise a úvěrové komise nebo osobě s ním 
spřízněné, tak aby tyto údaje mohly být bez 
zbytečného odkladu na vyžádání poskytnuty České 
národní bance; spřízněnou osobou se pro účely 
tohoto zákona rozumí manžel, manželka, 
registrovaný partner, dítě nebo rodič člena 
představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise 
nebo právnická osoba, ve které má člen 
představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise 
nebo jeho manžel, manželka, registrovaný partner, 
dítě nebo rodič kvalifikovanou účast nebo v ní může 
uplatňovat významný vliv nebo v této právnické 
osobě zastává výkonnou řídicí funkci nebo je členem 
jejího statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí 
rady. 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 23  Členské státy zajistí, aby byly údaje o úvěrech poskytnutých 
členům vedoucího orgánu a jejich spřízněným stranám řádně 
zdokumentovány a na žádost poskytnuty příslušným 
orgánům. 
 
Pro účely tohoto článku se „spřízněnou stranou“ rozumí: 
 
a) manžel či manželka, registrovaný partner podle 
vnitrostátních právních předpisů, dítě nebo rodič člena 
vedoucího orgánu; 
 
b) komerční subjekt, ve kterém má člen vedoucího orgánu 
nebo jeho blízký rodinný příslušník podle písmene a) 
kvalifikovanou účast ve výši nejméně 10 % kapitálu či 
hlasovacích práv, nebo ve kterém tyto osoby mohou 
uplatňovat významný vliv nebo jsou členy vrcholného vedení 
nebo vedoucího orgánu. 

§ 7ac písm. a) a) používá informace týkající se zásad odměňování v 
souladu s čl. 450 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 ke srovnání trendů a postupů 
odměňování, jakož i informace poskytnuté 

32019L0878 Čl. 1 odst. 20  
 

1. Příslušné orgány shromažďují informace zpřístupněné v 
souladu s kritérii pro zpřístupňování informací podle čl. 450 
odst. 1 písm. g), h), i) a k) nařízení (EU) č. 575/2013, jakož i 
informace poskytnuté institucemi o rozdílech v odměňování 
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družstevní záložnou o rozdílech v odměňování mužů 
a žen, 

 

žen a mužů, a používají tyto informace ke srovnávání trendů 
a postupů odměňování. Příslušné orgány poskytují tyto 
informace orgánu EBA. 

§ 7ae odst. 1 (1) Výše pohyblivé složky odměny nesmí přesáhnout u 
fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob, které 
družstevní záložna určí postupem podle nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/201447) jako 
osobu nebo osoby, jejichž pracovní činnosti mají 
podstatný vliv na rizikový profil družstevní záložny (dále 
jen „osoba s rizikovým vlivem“), výši pevné složky 
odměny, ledaže členská schůze družstevní záložny 
rozhodne podle odstavce 2. 

 
(1) Výše pohyblivé složky odměny nesmí u osoby 
s rizikovým vlivem přesáhnout výši pevné složky 
odměny, ledaže členská schůze družstevní záložny 
rozhodne podle odstavce 2. 
 

32013L0036 Čl. 94 odst. 1, 
písm. g), bod i) 
 

g)instituce stanoví vhodný poměr mezi pevnou a pohyblivou 
složkou celkové odměny, přičemž platí tyto zásady: 
 
i)proměnlivá složka nepřesahuje 100 % pevné složky 
celkové odměny každého jednotlivce. Členské státy mohou 
stanovit maximální procentní podíl na nižší úrovni. 

§ 7b odst. 6 (9) (6) Družstevní záložna uveřejňuje každoročně údaje 
o tom, jak dodržuje požadavky na řídicí a kontrolní 
systém, způsobem umožňujícím dálkový přístup správu 
a řízení společnosti, představenstvo, kontrolní komisi 
jako celek a jednotlivé členy představenstva a kontrolní 
komise, systém odměňování, výbor pro jmenování a 
výbor pro odměňování, uveřejňování informací podle 
jednotlivých zemí a uveřejňování informací o návratnosti 
aktiv podle odstavce 5.  
 

32013L0036 Čl. 96 Instituce provozující internetové stránky na nich poskytují 
vysvětlení, jakým způsobem splňují požadavky uvedené v 
článcích 88 až 95 

§ 8a odst. 1 (1) Družstevní záložna přijme a uplatňuje spolehlivé, 
účinné a úplné strategie a postupy pro stanovení, 
průběžné posuzování a udržování vnitřně stanoveného 
kapitálu v takové výši, struktuře a rozložení, aby 
dostatečně pokrýval rizika, kterým je nebo by mohla být 
vystavena, i potenciální ztráty vyplývající ze zátěžových 
scénářů, včetně těch odhalených zátěžovými testy podle 
§ 21b odst. 2.  
 

32019L0878 čl. 1 odst. 33  
 

1. Podle strategií a postupů uvedených v článku 73 instituce 
určí vnitřně stanovený kapitál v přiměřené kapitálové výši, 
která stačí k pokrytí veškerých rizik, jimž je instituce 
vystavena, a k zajištění toho, aby kapitál instituce byl 
schopen absorbovat potenciální ztráty vyplývající ze 
zátěžových scénářů, včetně těch, které byly zjištěny při 
zátěžových testech v rámci dohledu uvedených v článku 100.  

§ 8aj odst. 1 (1) Družstevní záložna průběžně udržuje kmenový 
kapitál tier 1 podle čl. 50 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ve výši 
odpovídající kombinované kapitálové rezervě, a to nad 
rámec požadavků na kapitál podle čl. 92 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32019L0878  čl. 1 odst. 45   „Instituce nesmějí kmenový kapitál tier 1 udržovaný za 
účelem plnění požadavku kombinovaných kapitálových 
rezerv uvedeného v prvním pododstavci bodě 6 tohoto 
článku používat ke splnění žádného z požadavků 
stanovených v čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 
č. 575/2013, dodatečných kapitálových požadavků 
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požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím 
opatření k nápravě a jiných opatření podle tohoto 
zákona nebo jiných právních předpisů a se zohledněním 
vnitřně stanoveného kapitálu. 
 
(1) Družstevní záložna průběžně udržuje kmenový 
kapitál tier 1 ve výši odpovídající kombinované 
kapitálové rezervě, a to nad rámec požadavků na kapitál 
podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až c), čl. 92a a 92b nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
požadavků na kapitál uložených jí v návaznosti 
na výsledky přezkumu a vyhodnocování, prostřednictvím 
opatření k nápravě a pokynu k držení dodatečného 
kapitálu k řešení jiných rizik než rizika nadměrné páky a 
nad rámec rizikově založené složky minimálního 
požadavku na kapitál a způsobilé závazky podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu. 
 

uložených podle článku 104a této směrnice k řešení jiných 
rizik než rizika nadměrné páky a pokynu sděleného v 
souladu s čl. 104b odst. 3 této směrnice k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky.  
Instituce nesmějí kmenový kapitál tier 1 udržovaný za 
účelem plnění jednoho z prvků svého požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv používat ke splnění 
ostatních příslušných prvků svého požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv.  
Instituce nesmějí kmenový kapitál tier 1 udržovaný za 
účelem plnění požadavku kombinovaných kapitálových 
rezerv uvedeného v prvním pododstavci bodě 6 tohoto 
článku používat ke splnění rizikově založených složek 
požadavků stanovených v článcích 92a a 92b nařízení (EU) 
č. 575/2013 a v článcích 45c a 45d směrnice 2014/59/EU. 

§ 8aj odst. 3 (4) (3) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, 
družstevní záložna nesmí rozdělit kmenový kapitál tier 1 
v rozsahu, který by vedl k porušení povinnosti udržovat 
kombinovanou kapitálovou rezervu v požadované výši. 
Pokud družstevní záložna neudržuje kombinovanou 
kapitálovou rezervu v požadované výši, nesmí rozdělit 
poměrnou část zisku po zdanění dodržuje pravidla 
omezující rozdělení kmenového kapitálu tier 1, a do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy dojde k poklesu 
kombinované kapitálové rezervy pod požadovanou výši, 
předloží České národní bance žádost o schválení plánu 
na obnovení kapitálu. Česká národní banka může tuto 
lhůtu prodloužit až na 10 pracovních dnů v závislosti na 
posouzení individuální situace družstevní záložny 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti jejích činností. 

32019L0878 čl. 1 odst. 51   „1. Instituce, která splňuje požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv, nerozděluje výnosy související s 
kmenovým kapitálem tier 1 v rozsahu, v jakém by došlo ke 
snížení kmenového kapitálu tier 1 na takovou úroveň, kdy by 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv již splněn 
nebyl.  
2. Instituce, která nesplňuje požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv, vypočte nejvyšší rozdělitelnou částku 
(dále jen „MDA“) v souladu s odstavcem 4 a oznámí ji 
příslušnému orgánu. Použije-li se první pododstavec, 
instituce nepřijme žádné z níže uvedených opatření dříve, 
než vypočte MDA: a) rozdělení výnosů souvisejících s 
kmenovým kapitálem tier 1; b) převzetí závazku k výplatě 
pohyblivé složky odměny nebo zvláštních penzijních výhod 
nebo k výplatě pohyblivé složky odměny, pokud tento 
závazek k výplatě vznikl v době, kdy instituce nesplňovala 
požadavky kombinovaných kapitálových rezerv; nebo c) 
provedení plateb na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1. 

§ 8aj odst. 5 (6) (5) Česká národní banka stanoví vyhláškou 
  
a) pravidla pro kombinovanou kapitálovou rezervu podle 

odstavce 1 a kapitálové rezervy podle odstavce 2, 
b) pravidla pro výpočet poměrné části zisku po zdanění 

podle odstavce 4, 

32019L0878 čl. 1 odst. 51  1. Instituce, která splňuje požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv, nerozděluje výnosy související s 
kmenovým kapitálem tier 1 v rozsahu, v jakém by došlo ke 
snížení kmenového kapitálu tier 1 na takovou úroveň, kdy by 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv již splněn 
nebyl.  
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b) omezení při nesplnění požadavku kombinované 
kapitálové rezervy a pravidla pro výpočet nejvyšší 
částky k možnému rozdělení podle odstavce 3, 

c) náležitosti plánu na obnovení kapitálu podle odstavce 
4 3. 

 

2. Instituce, která nesplňuje požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv, vypočte nejvyšší rozdělitelnou částku 
(dále jen „MDA“) v souladu s odstavcem 4 a oznámí ji 
příslušnému orgánu. Použije-li se první pododstavec, 
instituce nepřijme žádné z níže uvedených opatření dříve, 
než vypočte MDA:  
a) rozdělení výnosů souvisejících s kmenovým kapitálem tier 
1;  
b) převzetí závazku k výplatě pohyblivé složky odměny nebo 
zvláštních penzijních výhod nebo k výplatě pohyblivé složky 
odměny, pokud tento závazek k výplatě vznikl v době, kdy 
instituce nesplňovala požadavky kombinovaných 
kapitálových rezerv; nebo  
c) provedení plateb na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1. 3. 
Jestliže instituce nesplňuje nebo nepřekračuje požadavek 
kombinovaných kapitálových rezerv, nevyplatí 
prostřednictvím žádného z opatření uvedených v odst. 2 
druhém pododstavci písm. a), b) a c) částku vyšší než MDA, 
která se vypočte v souladu s odstavcem 4.  
4. Instituce vypočtou MDA vynásobením součtu 
vypočteného v souladu s odstavcem 5 činitelem určeným v 
souladu s odstavcem 6. MDA se sníží o jakoukoli částku 
vyplývající z opatření uvedených v odst. 2 druhém 
pododstavci písm. a), b) nebo c).  
5. Součet, jenž se má vynásobit podle odstavce 4, se skládá 
z:  
a) jakýchkoliv mezitímních zisků, které nejsou zahrnuty v 
kmenovém kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 575/2013, po odečtení jakéhokoli rozdělení zisků nebo 
jakýchkoli plateb vyplývajících z opatření uvedených v odst. 
2 druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) tohoto článku,  
plus  
b) jakýchkoliv zisků ke konci roku, které nejsou zahrnuty v 
kmenovém kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 575/2013, po odečtení jakéhokoli rozdělení zisků nebo 
jakýchkoli plateb vyplývajících z opatření uvedených v odst. 
2 druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) tohoto článku, 
minus c) částky, které by bylo nutno zaplatit na dani, pokud 
by částky uvedené v písmenech a) a b) tohoto odstavce 
zůstaly nerozděleny.  
6. Druhý činitel součinu se určí takto:  
a) hodnota činitele se rovná 0, pokud se kmenový kapitál tier 
1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
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účely plnění žádného z požadavků na kapitál stanovených v 
čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013 a 
dodatečných kapitálových požadavků k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky stanoveného v čl. 104 odst. 1 
písm. a) této směrnice, vyjádřený jako procento z celkového 
objemu rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 
uvedeného nařízení, nachází v prvním (tj. nejnižším) kvartilu 
požadavku kombinovaných kapitálových rezerv;  
b) hodnota činitele se rovná 0,2, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění žádného z požadavků na kapitál stanovených v 
čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013 a 
dodatečných kapitálových požadavků k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky stanoveného v čl. 104 odst. 1 
písm. a) této směrnice, vyjádřený jako procento z celkového 
objemu rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 
uvedeného nařízení, nachází v druhém kvartilu požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv;  
c) hodnota činitele se rovná 0,4, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění požadavků na kapitál stanovených v čl. 92 odst. 
1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013 a dodatečných 
kapitálových požadavků k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky stanoveného v čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice, vyjádřený jako procento z celkového objemu 
rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 
uvedeného nařízení, nachází v třetím kvartilu požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv;  
d) hodnota činitele se rovná 0,6, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění požadavků na kapitál stanovených v čl. 92 odst. 
1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013 a dodatečných 
kapitálových požadavků k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky stanoveného v čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice, vyjádřený jako procento z celkového objemu 
rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 
uvedeného nařízení, nachází ve čtvrtém (tj. nejvyšším) 
kvartilu požadavku kombinovaných kapitálových rezerv.  
 
Dolní a horní hranice každého kvartilu požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv se vypočtou takto:  
 
Dolní hranice kvartilu 
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=
𝑃𝑜ž𝑎𝑑𝑎𝑣𝑒𝑘 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣

4
 .(Qn – 1) 

 
Horní hranice kvartilu 

=
𝑃𝑜ž𝑎𝑑𝑎𝑣𝑒𝑘 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣

4
. Qn 

kde: 
Qn = pořadové číslo daného kvartilu 
 

  32019L0878 čl. 1 odst. 52  Má se za to, že instituce neplní požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv pro účely článku 141, nemá-li kapitál ve 
výši a kvalitě potřebné ke splnění požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv zároveň s každým 
požadavkem uvedeným v:  
a) čl. 92 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 a 
dodatečným kapitálovým požadavkem k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice;  
b) čl. 92 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a 
dodatečným kapitálovým požadavkem k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice;  
c) čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 a 
dodatečným kapitálovým požadavkem k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice. 

§ 8ak Družstevní záložna průběžně udržuje bezpečnostní 
kapitálovou rezervu na individuálním základě podle části 
první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 ve výši 2,5 % z celkového 
objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.    
 

32013L0036 Čl. 129 1. Členské státy vyžadují, aby instituce udržovaly nad rámec 
kmenového kapitálu tier 1 udržovaného za účelem splnění 
požadavku na kapitál stanoveného podle článku 92 nařízení 
(EU) č. 575/2013 bezpečnostní kapitálovou rezervu 
kmenového kapitálu tier 1 rovnající se 2,5 % celkového 
objemu jejich rizikové expozice vypočtené v souladu s čl. 92 
odst. 3 uvedeného nařízení na individuálním a 
konsolidovaném základě, podle potřeby v souladu s částí 
první hlavou II uvedeného nařízení.  

2. Odchylně od odstavce 1 může členský stát od požadavků 
stanovených v uvedeném odstavci osvobodit malé a střední 
investiční podniky, pokud toto osvobození nepředstavuje 
hrozbu pro stabilitu finančního systému daného členského 
státu.  

Rozhodnutí o uplatnění tohoto osvobození musí být plně 
odůvodněné a musí obsahovat vysvětlení, proč dané 
osvobození nepředstavuje hrozbu pro stabilitu finančního 
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systému členského státu, a přesnou definici malých a 
středních investičních podniků, které jsou osvobozeny.  

Členský stát, který se rozhodne takové osvobození uplatnit, 
vyrozumí o této skutečnosti Komisi, ESRB, orgán EBA a 
příslušné orgány dotčených členských států.  

3. Pro účely odstavce 2 určí členský stát orgán pověřený 
uplatňováním tohoto článku. Tímto orgánem je příslušný 
orgán nebo pověřený orgán.  

4. Pro účely odstavce 2 se investiční podniky klasifikují jako 
malé a střední v souladu s doporučením Komise 2003/361/ES 
ze 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních 
podniků ( 1 ).  

5. Instituce nesmí používat kmenový kapitál tier 1 udržovaný 
za účelem plnění požadavku dle odstavce 1 tohoto článku pro 
potřeby plnění kteréhokoli z požadavků stanovených dle 
článku 104.  

6. V případě, že instituce nesplní v plném rozsahu 
požadavek dle odstavce 1 tohoto článku, bude podléhat 
omezením týkajícím se rozdělování výnosů uvedeným v čl. 
141 odst. 2 a 3. 

§ 8al odst. 1 (1) Družstevní záložna průběžně udržuje proticyklickou 
kapitálovou rezervu specifickou pro příslušnou 
družstevní záložnu na individuálním základě podle části 
první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013. 
 

32013L0036 Čl. 130 1. Členské státy vyžadují, aby instituce udržovaly 
proticyklickou kapitálovou rezervu stanovenou konkrétně pro 
danou instituci, jež se rovná celkovému objemu jejich 
rizikové expozice vypočtenému v souladu s čl. 92 odst. 3 
nařízení (EU) č. 575/2013 vynásobenému váženým 
průměrem sazeb proticyklické kapitálové rezervy 
vypočtených v souladu s článkem 140 této směrnice na 
individuálním a konsolidovaném základě, v souladu s 
požadavky části první hlavy II uvedeného nařízení.  

2. Odchylně od odstavce 1 může členský stát od požadavků 
stanovených v uvedeném odstavci osvobodit malé a střední 
investiční podniky, pokud toto osvobození nepředstavuje 
hrozbu pro stabilitu finančního systému daného členského 
státu.  

Rozhodnutí o uplatnění tohoto osvobození musí být plně 
odůvodněné a musí obsahovat vysvětlení, proč dané 
osvobození nepředstavuje hrozbu pro stabilitu finančního 
systému členského státu, a přesnou definici malých a 
středních investičních podniků, které jsou osvobozeny.  

Členský stát, který se rozhodne takové osvobození uplatnit, 
vyrozumí o této skutečnosti Komisi, ESRB, orgán EBA a 
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příslušné orgány dotčených členských států.  

3. Pro účely odstavce 2 určí členský stát orgán pověřený 
uplatňováním tohoto článku. Tímto orgánem je příslušný 
orgán nebo pověřený orgán.  

4. Pro účely odstavce 2 se investiční podniky klasifikují jako 
malé a střední v souladu s doporučením 2003/361/ES.  

5. Instituce jsou povinny plnit požadavek dle odstavce 1 
prostřednictvím kmenového kapitálu tier 1, který bude 
udržován nad rámec kmenového kapitálu tier 1 udržovaného 
za účelem splnění požadavku na kapitál stanoveného dle 
článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013, požadavku na udržování 
bezpečnostní kapitálové rezervy podle článku 129 této 
směrnice a jakéhokoli požadavku stanoveného podle článku 
104 této směrnice.  

6. V případě, že instituce nesplní v plném rozsahu 
požadavek dle odstavce 1 tohoto článku, bude podléhat 
omezením týkajícím se rozdělování výnosů uvedeným v čl. 
141 odst. 2 a 3. 

§ 8al odst. 4 (3) (4) Česká národní banka čtvrtletně stanoví sazbu 
proticyklické kapitálové rezervy pro Českou republiku, 
přičemž přihlíží k Česká národní banka čtvrtletně 
vyhodnotí míru cyklického systémového rizika, na jehož 
základě může stanovit nebo změnit sazbu proticyklické 
kapitálové rezervy pro Českou republiku. Při stanovení 
nebo změně sazby Česká národní banka přihlíží k 
 
a) orientačnímu ukazateli proticyklické kapitálové 

rezervy vypočtenému podle odstavců 1 a 2 2 a 3, 
b) doporučením vydaným Evropskou radou pro 
systémová rizika, 
c) ukazatelům, které mohou značit růst systémového 
rizika. 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 50  3. Každý pověřený orgán čtvrtletně posoudí intenzitu 
cyklického systémového rizika a vhodnost příslušné sazby 
proticyklické kapitálové rezervy pro svůj členský stát a v 
případě potřeby sazbu proticyklické kapitálové rezervy 
stanoví nebo upraví. Každý pověřený orgán přitom zohlední; 
 

§ 8ao odst. 1 (1) Česká národní banka může za účelem omezení 
systémového nebo makroobezřetnostního rizika 
stanovit, aby družstevní záložny, skupina druhově 
určených družstevních záložen nebo jednotlivá 
družstevní záložna průběžně udržovaly pro všechny 
expozice nebo podmnožinu expozic kapitálovou rezervu 
ke krytí systémového rizika na individuálním základě 
podle části první hlavy druhé nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 

32019L0878 Čl. odst. 49  
(čl. 133 odst. 1) 

 

1. Každý členský stát může pro finanční sektor nebo pro 
jedno či více pododvětví tohoto sektoru zavést pro všechny 
expozice nebo jejich podmnožinu podle odstavce 5 tohoto 
článku povinnost udržovat kapitálovou rezervu pro krytí 
systémového rizika tvořenou kmenovým kapitálem tier 1 za 
účelem předcházení makroobezřetnostním nebo 
systémovým rizikům, na která se nevztahuje nařízení (EU) 
č. 575/2013 a články 130 a 131 této směrnice, a zmírnění 
těchto rizik, ve smyslu rizika narušení kontinuity finančního 
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systému, které může mít závažné negativní důsledky pro 
finanční systém a reálnou ekonomiku v konkrétním 
členském státě.  

§ 8ao odst. 2 (2) Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika se 
může vztahovat na 

 
a) expozice umístěné v České republice, 
b) podmnožinu expozic umístěných v České republice v 
členění na 

1. expozice vůči fyzickým osobám zajištěné obytnými 
nemovitostmi, 

2. expozice vůči právnickým osobám zajištěné 
obchodními nemovitostmi, kterými se rozumí jiné 
než obytné nemovitosti, 

3. expozice vůči fyzickým osobám s výjimkou 
expozic podle bodu 1, 

4. expozice vůči právnickým osobám s výjimkou 
expozic podle bodu 2,  

c) části expozic podle písmene b) bodů 1 až 4, 
d) expozice umístěné v jiných členských státech, 
e) expozice v členění podle písmene b) bodů 1 až 4 

umístěné v jiném členském státě, pro který Česká 
národní banka uznala sazbu podle § 12t, 

f) expozice umístěné v jiném než členském státě.  
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  5. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika se může 
vztahovat na:  
a) všechny expozice nacházející se v členském státě, který 
danou kapitálovou rezervu stanoví;  
b) tyto odvětvové expozice nacházející se v členském státě, 
který danou kapitálovou rezervu stanoví:  
i) všechny retailové expozice vůči fyzickým osobám 
zajištěné obytnými nemovitostmi;  
ii) všechny expozice vůči právnickým osobám zajištěné 
obchodními nemovitostmi;  
iii) všechny expozice vůči právnickým osobám jiné než 
expozice uvedené v bodě ii);  
iv) všechny expozice vůči fyzickým osobám jiné než 
expozice uvedené v bodě i);  
c) všechny expozice nacházející se v jiných členských 
státech, s výhradou odstavců 12 a 15; d) odvětvové 
expozice uvedené v písmeni b) tohoto odstavce a 
nacházející se v jiných členských státech, pouze s cílem 
umožnit uznání sazby kapitálové rezervy, která byla 
stanovena jiným členským státem v souladu s článkem 134; 
e) expozice nacházející se v třetích zemích;  
f) podmnožiny každé z kategorií expozic uvedených v 
písmeni b). 

     

§ 8ao odst. 3 (2) (3) Česká národní banka stanoví sazbu kapitálové 
rezervy ke krytí systémového rizika pro expozice 
umístěné v České republice ve výši nejméně 1 % z 
celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 všechny expozice nebo podmnožinu expozic v 
násobcích 0,5 procentního bodu, přičemž může tuto 
sazbu stanovit také pro expozice umístěné v jiném 
členském státě nebo jiném než členském státě. Česká 
národní banka při stanovení sazby přihlíží k tomu, aby 
výše sazby neměla nepříznivý dopad na finanční trh jako 
celek nebo jeho část v jiných členských státech 
Evropské unie nebo celé Evropské unii a nebyla 
překážkou pro fungování jednotného trhu. Česká 
národní banka přezkoumává důvody pro stanovení 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika alespoň 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  7. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika se použije 
na všechny expozice nebo podmnožinu expozic podle 
odstavce 5 tohoto článku všech institucí, pro něž jsou 
orgány dotčených členských států příslušné v souladu s 
touto směrnicí, nebo jedné či více podskupin těchto institucí 
a je stanovena v krocích s úpravou po 0,5 procentního bodu 
nebo násobcích této hodnoty. Pro jednotlivé podskupiny 
institucí a podmnožiny expozic mohou být zavedeny různé 
požadavky. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 
neřeší rizika, na něž se vztahují články 130 a 131.  
 
8. Při stanovení požadavku na udržování kapitálové rezervy 
pro krytí systémového rizika dodržuje příslušný orgán nebo 
pověřený orgán tyto zásady: a) kapitálová rezerva pro krytí 
systémového rizika nemá neúměrné nepříznivé účinky na 
finanční systém jako celek nebo jeho části v jiných 
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jednou za 2 roky. členských státech nebo v Unii jako celku tím, že by bránila 
řádnému fungování vnitřního trhu nebo že by vytvářela 
překážky bránící jeho řádnému fungování; b) příslušný 
orgán nebo pověřený orgán přinejmenším jednou za dva 
roky kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika 
přezkoumá; c) kapitálová rezerva pro krytí systémového 
rizika se nepoužije k řešení rizik, na něž se vztahují články 
130 a 131. 

     

§ 8ao odst. 4 (3) (4) Česká národní banka stanoví rozhodnutím nebo 
opatřením obecné povahy 
  
a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 

podle odstavců 1 a 2, 
b) údaje nutné k identifikaci družstevní záložny, která je 

povinna udržovat kapitálovou rezervu ke krytí 
systémového rizika, 

c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 
vztahuje,   

c) d) den, od kterého je dotčená družstevní záložna 
povinna sazbu podle písmene a) používat, 

d) e) názvy států, na něž se vztahuje sazba podle 
písmene a). 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  13. Každý příslušný orgán, nebo pověřený orgán oznámí 
stanovení nebo úpravu jedné nebo více sazeb kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika zveřejněním na 
příslušné internetové stránce. Zveřejní se přinejmenším tyto 
informace: a) sazbu nebo sazby kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika;  
b) instituce, na něž se kapitálová rezerva pro krytí 
systémového rizika použije;  
c) expozice, na něž se sazba kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika použije;  
d) důvody pro stanovení nebo úpravu sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika;  
e) den, od něhož instituce uplatňují stanovení nebo úpravu 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika, a  
f) názvy zemí, v nichž jsou expozice nacházející se v těchto 
zemích uznány v kapitálové rezervě pro krytí systémového 
rizika.  
Informace uvedené v prvním pododstavci písm. d) se do 
zveřejnění nezahrnou, pokud by jejich zveřejnění mohlo 
ohrozit stabilitu finančního systému. 

     

§ 8ap odst. 1, 2 a 
3 

(1) Česká národní banka oznámí záměr stanovit sazbu 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika Evropské 
komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské 
radě pro systémová rizika a příslušným orgánům nebo 
určeným orgánům dotčených států. Je-li družstevní 
záložna, na jejíž expozice se vztahuje sazba kapitálové 
rezervy ke krytí systémového rizika, ovládána osobou se 
sídlem v jiném členském státě, oznámí Česká národní 
banka záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika příslušnému orgánu dohledu nebo 
určenému orgánu dotčeného členského státu. 
 
 (2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  9. Příslušný orgán, nebo pověřený orgán informuje ESRB 
před zveřejněním rozhodnutí podle odstavce 13. ESRB tato 
oznámení neprodleně předá Komisi, orgánu EBA a 
příslušným a pověřeným orgánům dotčených členských 
států. Je-li instituce, na kterou se vztahuje jedna nebo více 
sazeb kapitálové rezervy pro systémová rizika, dceřiným 
podnikem, jehož mateřský podnik je usazen v jiném 
členském státě, příslušný orgán nebo pověřený orgán 
vyrozumí rovněž orgány daného členského státu. Vztahuje-li 
se sazba kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika na 
expozice nacházející se v třetích zemích, příslušný orgán, 
nebo pověřený orgán to oznámí rovněž ESRB. ESRB předá 
tato oznámení neprodleně orgánům dohledu těchto třetích 
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a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, 
b) údaje nutné k identifikaci družstevní záložny, která je 

povinna udržovat kapitálovou rezervu ke krytí 
systémového rizika, 

c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 
vztahuje, včetně identifikace expozic umístěných v 
jiném než členském státě,    

b) d) popis systémového nebo makroobezřetnostního 
rizika, 

c) e) odůvodnění výše sazby podle písmene a) 
vzhledem k míře systémového nebo 
makroobezřetnostního rizika a ohrožení stability 
finančního systému v České republice, 

d) f) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z 
hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit 
systémové nebo makroobezřetnostní riziko, 

e) odůvodnění účinnosti a přiměřenosti výše sazby 
podle písmene a) vzhledem k ostatním existujícím 
opatřením použitelným podle tohoto zákona a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 s výjimkou článků 458 a 459 tohoto 
nařízení, 

f) g) vyhodnocení pravděpodobných kladných a 
záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy ke 
krytí systémového rizika na jednotný trh Evropské 
unie na základě informací dostupných České 
národní bance. 

 
  (3) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit 
sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika do 
výše 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 
92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, oznámí záměr podle odstavce 1 nejpozději 
1 měsíc přede dnem vydání rozhodnutí nebo opatření 
obecné povahy podle § 8ao odst. 3. Pokud Česká 
národní banka hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy 
ke krytí systémového rizika vyšší než 5 % z celkového 
objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
oznámí záměr podle odstavce 1, přičemž rozhodnutí 
nebo opatření obecné povahy podle § 8ao odst. 3 vydá 

zemí. 
Tato oznámení obsahují podrobné informace o:  
a) makroobezřetnostních nebo systémových rizicích v 
daném členském státě;  
b) důvodech, proč tato makroobezřetnostní nebo systémová 
rizika představují svými rozměry hrozbu pro stabilitu 
finančního systému na vnitrostátní úrovni, a opravňují tak 
sazbu kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika;  
c) důvodech, proč se má za to, že kapitálová rezerva pro 
krytí systémového rizika bude pravděpodobně účinným a 
přiměřeným prostředkem pro zmírnění daného rizika;  
d) posouzení pravděpodobného pozitivního nebo 
negativního dopadu kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika, a to na základě informací, které daný 
členský stát má;  
e) sazbě nebo sazbách kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika, které příslušný orgán, nebo pověřený 
orgán zamýšlejí uložit, o expozicích, na které se tyto sazby 
použijí, a o institucích, pro které tyto sazby platí;  
f) pokud se kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 
použije na všechny expozice, důvody, proč se orgán 
domnívá, že kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 
neduplikuje fungování kapitálové rezervy pro J-SVI 
stanovené v článku 131.  
Pokud rozhodnutí o stanovení sazby kapitálové rezervy pro 
systémová rizika vede ke snížení dříve stanovené sazby 
nebo nevede k žádné změně této sazby, příslušný orgán, 
nebo pověřený orgán se řídí pouze tímto odstavcem. 
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pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí 
Evropské komise. 
 
 (4) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit 
sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika do 
výše 5 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 
92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 pro expozice umístěné v jiných členských 
státech, musí být sazba kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika stejná pro všechny členské státy. 
 
 (5) Česká národní banka může požádat 
Evropskou radu pro systémová rizika, aby pro příslušné 
orgány nebo určené orgány jiných členských států 
vydala doporučení uznat sazbu kapitálové rezervy ke 
krytí systémového rizika stanovenou Českou národní 
bankou pro Českou republiku. 
 
 (6) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit 
sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 
vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového 
objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
vyžádá si před vydáním rozhodnutí nebo opatření 
obecné povahy podle § 8ao odst. 3 stanovisko Evropské 
komise. Pokud Česká národní banka stanovisku 
Evropské komise nevyhoví, sdělí jí důvody, které ji k 
tomu vedly. 
  
 (7) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit 
sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 
vyšší než 3 % a nižší nebo rovnu 5 % z celkového 
objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro 
družstevní záložnu, jejíž ovládající osoba má sídlo v 
jiném členském státě, a Česká národní banka a 
příslušné orgány nebo určené orgány dotčeného 
členského státu se neshodnou nebo v případě, kdy 
stanoviska Evropské komise a Evropské rady pro 
systémová rizika jsou zamítavá, Česká národní banka 
může postoupit věc k rozhodnutí Evropskému orgánu 
pro bankovnictví podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího dohled nad finančním trhem 
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v oblasti bankovnictví38). Česká národní banka 
rozhodnutí nebo opatření obecné povahy podle § 8ao 
odst. 3 nevydá, dokud ve věci nerozhodne Evropský 
orgán pro bankovnictví. 

 
(3) Pokud hodlá Česká národní banka uložit 

družstevní záložně povinnost udržovat kapitálovou 
rezervu ke krytí systémového rizika pro všechny 
expozice, uvede v oznámení podle odstavce 1 důvody, 
pro které nelze považovat kapitálovou rezervu ke krytí 
systémového rizika za duplicitní k fungování kapitálové 
rezervy pro jinou systémově významnou instituci. 
 

§ 8ap odst. 4 (4) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové 
rezervy ke krytí systémového rizika vedly ke 
kombinované sazbě kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika nepřevyšující 3 % z celkového 
objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro 
kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka 
oznámí záměr podle odstavce 1 nejpozději 1 měsíc 
přede dnem vydání rozhodnutí nebo opatření obecné 
povahy podle § 8ao odst. 4. Do kombinované sazby 
kapitálové rezervy se nezapočte sazba stanovená 
Českou národní bankou podle § 8aq.   
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  10. Pokud nemá stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek kombinovanou sazbu 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika vyšší než 3 
% pro jakoukoli z těchto expozic, příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán informuje ESRB v souladu s odstavcem 9 
jeden měsíc před zveřejněním rozhodnutí podle odstavce 
13. Pro účely tohoto odstavce se uznání sazby kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika stanovené jiným 
členským státem podle článku 134 nezapočítá do 3 % 
prahové hodnoty. 

§ 8ap odst. 5 a 7 (5) Pokud by stanovení nebo změna sazby 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly ke 
kombinované sazbě kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika vyšší než 3 % a nepřevyšující 5 % z 
celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká 
národní banka si vyžádá před vydáním rozhodnutí nebo 
opatření obecné povahy podle § 8ao odst. 4 stanovisko 
Evropské komise. Pokud Česká národní banka 
stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí jí důvody, 
které ji k tomu vedly.  

 
(7) Je-li družstevní záložna, na jejíž expozice 

se vztahuje sazba podle odstavce 5, ovládána osobou 
se sídlem v jiném členském státě, požádá Česká 
národní banka v oznámení podle odstavce 1 Evropskou 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  11. Pokud má stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek pro kteroukoli z těchto 
expozic kombinovanou sazbu kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika vyšší než 3 % a nejvýše 5 %, příslušný 
orgán nebo pověřený orgán členského státu, který tuto 
kapitálovou rezervu stanoví, požádá v oznámení 
předloženém v souladu s odstavcem 9 o stanovisko Komise. 
Komise poskytne své stanovisko do jednoho měsíce od 
obdržení oznámení.  
Je-li stanovisko Komise záporné, příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán členského státu, který kapitálovou rezervu 
pro krytí systémového rizika stanoví, se tímto stanoviskem 
řídí, nebo uvede důvody, proč tak neučiní.  
Je-li instituce, na kterou se vztahuje jedna nebo více sazeb 
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komisi a Evropskou radu pro systémová rizika o vydání 
doporučení. Neshodnou-li se Česká národní banka a 
příslušný orgán dohledu nebo určený orgán dotčeného 
členského státu nebo jsou-li doporučení Evropské 
komise a Evropské rady pro systémová rizika zamítavá, 
Česká národní banka může postoupit věc k rozhodnutí 
Evropskému orgánu pro bankovnictví podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
dohled nad finančním trhem v oblasti bankovnictví49). 
Česká národní banka rozhodnutí nebo opatření obecné 
povahy podle § 8ao odst. 4 nevydá, dokud ve věci 
nerozhodne Evropský orgán pro bankovnictví. 

 
49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o 
zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES. 

kapitálové rezervy pro systémová rizika, dceřiným 
podnikem, jehož mateřský podnik je usazen v jiném 
členském státě, příslušný orgán nebo pověřený orgán 
požádá v oznámení předloženém v souladu s odstavcem 9 
o doporučení Komise a ESRB.  
Komise i ESRB poskytnou svá doporučení do šesti týdnů od 
obdržení oznámení.  
Pokud orgány dceřiného podniku a mateřského podniku 
nedosáhnou shody na sazbě nebo sazbách kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika platných pro tuto 
instituci a v případě negativního doporučení ze strany 
Komise i ESRB, příslušný orgán, nebo pověřený orgán 
mohou postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. 
Rozhodnutí o stanovení sazby nebo sazeb kapitálové 
rezervy pro systémová rizika pro tyto expozice se pozastaví, 
dokud EBA nevydá rozhodnutí. 

§ 8ap odst. 6 (6) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové 
rezervy ke krytí systémového rizika vedly ke 
kombinované sazbě kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika vyšší než 5 % z celkového objemu 
rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro 
kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka 
oznámí záměr podle odstavce 1, přičemž rozhodnutí 
nebo opatření obecné povahy podle § 8ao odst. 4 vydá 
pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí 
Evropské komise. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  12. Pokud má stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek pro kteroukoli z těchto 
expozic kombinovanou sazbu kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika vyšší než 5 %, příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán před zavedením kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika požádá o povolení Komise.  
Do šesti týdnů od obdržení oznámení podle odstavce 9 
tohoto článku poskytne ESRB Komisi stanovisko k tomu, 
zda je kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 
považována za vhodnou. EBA rovněž může Komisi 
poskytnout k dané kapitálové rezervě pro krytí systémového 
rizika stanovisko podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 
1093/2010.  
Do tří měsíců od obdržení oznámení podle odstavce 9 
přijme Komise akt, jímž zmocní příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán k přijetí navrženého opatření, s přihlédnutím 
k případnému posouzení ze strany ESRB a EBA a pokud je 
Komise přesvědčena o tom, že sazba nebo sazby kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika nemají neúměrné 
nepříznivé účinky na finanční systém jako celek nebo jeho 
části v jiných členských státech nebo v Unii jako celku tím, 
že by bránily řádnému fungování vnitřního trhu nebo 
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vytvářely překážky jeho fungování. 

§ 8ap odst. 8 (8) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika pro 
expozice umístěné v jiných členských státech, musí být 
sazba kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 
stejná pro všechny členské státy s výjimkou sazby 
stanovené podle § 8aq. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  15. Pokud se příslušný orgán, nebo pověřený orgán 
rozhodne stanovit kapitálovou rezervu pro krytí 
systémového rizika na základě expozic nacházejících se v 
jiných členských státech, musí být tato kapitálová rezerva 
stanovena rovnocenně na všechny expozice nacházející se 
v Unii, ledaže by byla stanovena v zájmu uznání sazby 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika stanovené 
jiným členským státem v souladu s článkem 134. 

§ 8ap odst. 9 (9) Česká národní banka může požádat Evropskou 
radu pro systémová rizika, aby pro příslušné orgány 
dohledu nebo určené orgány jiných členských států 
vydala doporučení uznat sazbu kapitálové rezervy ke 
krytí systémového rizika stanovenou Českou národní 
bankou pro Českou republiku. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  5. Členský stát, který stanoví sazbu kapitálové rezervy pro 
krytí systémového rizika v souladu s článkem 133 této 
směrnice, může požádat ESRB o vydání doporučení podle 
článku 16 nařízení (EU) č. 1092/2010 pro jeden nebo více 
členských států, které mohou dotčenou sazbu kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika uznat. 

§ 8aq odst. 2 (2) Pokud kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika 
vypočtená na základě sazby stanovené příslušným 
orgánem dohledu nebo určeným orgánem jiného 
členského státu pokrývá stejná rizika jako kapitálová 
rezerva ke krytí systémového rizika stanovená podle § 
8ao, použije se vyšší z kapitálových rezerv.  
 

32019L0878  Čl. 1 odst. 49  4. Pokud členské státy uznají sazbu kapitálové rezervy pro 
krytí systémového rizika pro instituce s vnitrostátním 
povolením, může být taková rezerva kumulativní s 
kapitálovou rezervou pro krytí systémového rizika použitou v 
souladu s článkem 133, pokud uvedené kapitálové rezervy 
řeší odlišná rizika. Pokud kapitálové rezervy řeší tatáž rizika, 
použije se pouze vyšší z nich.  

§ 8aq odst. 3 (3) Česká národní banka před stanovením sazby 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika přihlíží k 
informacím uvedeným v oznámení příslušného orgánu 
dohledu nebo určeného orgánu jiného členského státu. 
 

32019L0878  Čl. 1 odst. 49  3. Členský stát při rozhodování o tom, zda uzná sazbu 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku, zohlední informace předložené 
v souladu s čl. 133 odst. 9 a 13 členským státem, který 
uvedenou sazbu stanoví.  

§ 8as odst. 2 (2) Česká národní banka rozhodne o určení družstevní 
záložny jako jiné systémově významné instituce na 
konsolidovaném individuálním základě podle části první 
hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013. Jako jiná systémově významná 
instituce může být označena evropská ovládající 
úvěrová instituce, evropská finanční holdingová osoba, 
evropská smíšená finanční holdingová osoba nebo 
družstevní záložna. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. a)  

V článku 131 se slova „instituce G-SVI“ a „instituce J-SVI“ ve 
všech mluvnických tvarech nahrazují zkratkami „G- SVI“ a 
„J-SVI“ a text článku se mění takto:  
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:  
1. Členské státy určí orgán odpovědný za to, že jsou na 
konsolidovaném základě určeny globální systémově 
významné instituce (G-SVI) a na individuálním, 
subkonsolidovaném nebo případně konsolidovaném základě 
jiné systémově významné instituce (J-SVI), které jsou 
povoleny v rámci svých jurisdikcí. Tímto orgánem je 
příslušný orgán nebo pověřený orgán. Členské státy mohou 
určit více takových orgánů.  
Mezi G-SVI patří:  
a) skupina vedená mateřskou institucí v EU, mateřskou 
finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou 
smíšenou finanční holdingovou společností v EU, nebo  
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b) instituce, která není dceřiným podnikem mateřské 
instituce v EU, mateřské finanční holdingové společnosti v 
EU ani mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v 
EU.  
 
J-SVI může být buď instituce, nebo skupina vedená 
mateřskou institucí v EU, mateřskou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou institucí v členském státě, 
mateřskou finanční holdingovou společností v členském 
státě nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společností v členském státě.; 

§ 8as odst. 4 (4) (4) Česká národní banka může rozhodnout o stanovení 
sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově 
významnou instituci do výše 2 3 % z celkového objemu 
rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
s přihlédnutím k systémové významnosti instituce podle 
odstavce 3. Česká národní banka při stanovení sazby 
přihlíží k tomu, aby výše sazby neměla nepříznivý dopad 
na finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných 
členských státech Evropské unie nebo celé Evropské 
unii a nebyla překážkou pro fungování jednotného trhu. 
Česká národní banka může rozhodnout o stanovení 
sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově 
významnou instituci vyšší než 3 % z celkového objemu 
rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pouze 
v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí Evropské 
komise. Česká národní banka přezkoumává požadavek 
na kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou 
instituci alespoň jednou ročně. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. d) a e) 

5. Příslušný orgán nebo pověřený orgán může od každé J-
SVI požadovat, aby na konsolidovaném, 
subkonsolidovaném nebo případně individuálním základě 
udržovala kapitálovou rezervu pro J-SVI až do výše 3 % 
celkového objemu rizikové expozice vypočteného podle čl. 
92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, při zohlednění kritérií 
pro určení J-SVI. Tato kapitálová rezerva je tvořena 
kmenovým kapitálem tier 1.  
 
5a. S výhradou povolení Komise uvedeného ve třetím 
pododstavci tohoto odstavce může příslušný orgán nebo 
pověřený orgán od každé J-SVI požadovat, aby na 
konsolidovaném, subkonsolidovaném nebo případně 
individuálním základě udržovala kapitálovou rezervu pro J-
SVI vyšší než 3 % celkového objemu rizikové expozice 
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013. 
Tato kapitálová rezerva je tvořena kmenovým kapitálem tier 
1.  
 
Do šesti týdnů od obdržení oznámení podle odstavce 7 
tohoto článku poskytne ESRB Komisi stanovisko k tomu, 
zda je kapitálová rezerva pro J-SVI považována za 
vhodnou. EBA rovněž může Komisi poskytnout k dané 
kapitálové rezervě stanovisko podle čl. 34 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1093/2010.  
 
Do tří měsíců poté, co ESRB předala oznámení podle 
odstavce 7 Komisi, přijme Komise akt, jímž zmocní příslušný 
orgán nebo pověřený orgán k přijetí navrženého opatření, a 
to s ohledem na případné hodnocení ze strany ESRB a EBA 
a pokud je přesvědčena o tom, že kapitálová rezerva pro J-
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SVI nemá neúměrné nepříznivé účinky na finanční systém 
jako celek nebo jeho části v jiných členských státech nebo v 
Unii jako celku, nebo které by představovaly nebo vytvářely 
překážku bránící řádnému fungování vnitřního trhu.“ 

§ 8as odst. 5 (5) Česká národní banka oznámí záměr stanovit nebo 
změnit sazbu kapitálové rezervy pro jinou systémově 
významnou instituci Evropské komisi, Evropskému 
orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová 
rizika a příslušným orgánům nebo určeným orgánům 
dotčených států nejpozději 1 měsíc přede dnem vydání 
rozhodnutí podle odstavce 4, pokud jde o sazbu 
nepřevyšující 3 % z celkového objemu rizikové expozice 
podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013. Pokud Česká národní banka 
hodlá stanovit sazbu kapitálové rezervy pro jinou 
systémově významnou instituci vyšší než 3 % z 
celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, oznámí záměr Evropské radě pro systémová 
rizika 3 měsíce přede dnem vydání rozhodnutí podle 
odstavce 4. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. f)  

7. Dříve, než příslušný nebo pověřený orgán stanoví nebo 
upraví kapitálovou rezervu pro J-SVI, oznámí tuto 
skutečnost ESRB jeden měsíc před zveřejněním rozhodnutí 
uvedeného v odstavci 5 a tři měsíce před zveřejněním 
rozhodnutí příslušného nebo pověřeného orgánu uvedeného 
v odstavci 5a. ESRB tato oznámení neprodleně předá 
Komisi, orgánu EBA a příslušným a pověřeným orgánům 
dotčených členských států. Tato oznámení obsahují 
podrobné informace o těchto skutečnostech 

     

§ 8as odst. 7 (7) Pokud je jiná systémově významná instituce 
ovládána globální systémově významnou institucí nebo 
jinou systémově významnou institucí, která je evropskou 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. g)  

8. Aniž je dotčen článek 133 a odstavec 5 tohoto článku, 
pokud je určitá J-SVI dceřiným podnikem G-SVI nebo J-SVI, 
jež je buď institucí, nebo skupinou vedenou mateřskou 
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ovládající úvěrovou institucí a je povinna udržovat 
kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou 
instituci na konsolidovaném základě, pak kapitálová 
rezerva pro tuto jinou systémově významnou instituci na 
individuálním nebo subkonsolidovaném základě podle 
čl. 4 odst. 1 bodu 49 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 nesmí být vyšší než vyšší z 
těchto hodnot: 
 
a) 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 

92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, nebo 

b) kapitálové rezervy vypočtené z celkového objemu 
rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 při 
použití sazby kapitálové rezervy pro globální systémově 
významnou instituci nebo sazby kapitálové rezervy pro 
jinou systémově významnou instituci aplikované na 
skupinu na konsolidovaném základě. 
 
 (7) Pokud je jiná systémově významná instituce 
ovládána globální systémově významnou institucí nebo 
jinou systémově významnou institucí, která je institucí 
nebo skupinou, v jejímž čele je evropská ovládající 
úvěrová instituce, evropský ovládající investiční podnik, 
evropská finanční holdingová osoba nebo evropská 
smíšená finanční holdingová osoba, a je povinna 
udržovat kapitálovou rezervu pro jinou systémově 
významnou instituci na konsolidovaném základě, pak 
kapitálová rezerva pro tuto jinou systémově významnou 
instituci na individuálním základě nesmí přesáhnout 
nižší z těchto hodnot:  
  
a) součet vyšší ze sazeb kapitálové rezervy pro globální 

systémově významnou instituci nebo jinou 
systémově významnou instituci uplatňovaných pro 
skupinu na konsolidovaném základě a 1 % z 
celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, nebo  

b) 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 
92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 nebo sazba uplatňovaná pro 

institucí v EU, a na niž se vztahuje povinnost udržování 
kapitálové rezervy pro J-SVI na konsolidovaném základě, 
nepřesáhne kapitálová rezerva, která se pro danou J-SVI 
použije na individuálním nebo subkonsolidovaném základě, 
nižší z těchto úrovní:  
a) součet vyšší ze sazeb kapitálové rezervy pro G-SVI nebo 
J-SVI platných pro skupinu na konsolidovaném základě a 1 
% z celkového objemu rizikové expozice vypočteného v 
souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 a  
b) 3 % z celkového objemu rizikové expozice vypočteného v 
souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo 
sazbu, jejíž uplatňování na danou skupinu na 
konsolidovaném základě povolila Komise podle odstavce 5a 
tohoto článku.; 
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skupinu na konsolidovaném základě v návaznosti na 
nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise podle 
odstavce 4. 

 

§ 8at odst. 1 (1) Česká národní banka sdělí Evropské radě pro 
systémová rizika názvy institucí označených jako jiné 
systémově významné a uvede důvody, pro které tak 
činí. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. j)  

12. Příslušný orgán nebo pověřený orgán oznámí ESRB 
názvy G-SVI a J-SVI a příslušné podkategorie, do nichž jsou 
jednotlivé G-SVI zařazeny. Toto oznámení obsahuje plné 
zdůvodnění, proč bylo nebo nebylo provedeno posouzení v 
rámci dohledu v souladu s odst. 10 písm. a), b) a c). ESRB 
předá tato oznámení neprodleně Komisi a orgánu EBA a 
zveřejní názvy systémově významných institucí. Příslušné 
orgány nebo pověřené orgány zveřejní informace o tom, do 
jakých podkategorií jsou jednotlivé G-SVI zařazeny.  
 
Příslušný orgán nebo pověřený orgán jednou ročně 
přezkoumá určení G-SVI a J-SVI a zařazení jednotlivých G- 
SVI do podkategorií a o výsledku tohoto přezkumu informuje 
dotčené systémově významné instituce a ESRB, který 
výsledky neprodleně předá Komisi a orgánu EBA. Příslušný 
orgán nebo pověřený orgán zveřejní aktualizovaný seznam 
určených systémově významných institucí, jakož i informace 
o tom, do jaké podkategorie jsou jednotlivé určené G-SVI 
zařazeny.; 

§ 8b odst. 5 (5) Česká národní banka může nařídit družstevní 
záložně změnu auditora, pokud auditor nesplní 
povinnost informovat Českou národní banku 
o skutečnostech zjištěných podle § 21 odst. 3 a 4 
zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 15 (čl. 
63 odst. 1) 

15) V čl. 63 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní: 
„Členské státy stanoví, že příslušné orgány mohou 
požadovat nahrazení osoby uvedené v prvním pododstavci, 
pokud tato osoba svým jednáním poruší své povinnosti 
podle prvního pododstavce.“ 

§ 21a odst. 1 (1) Česká národní banka při výkonu dohledu zároveň 
přezkoumává a vyhodnocuje, zda uspořádání, strategie, 
postupy a mechanismy zavedené družstevní záložnou 
za účelem splnění požadavků stanovených tímto 
zákonem, přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo 
rozhodnutím Evropské komise, kapitál a likvidita 
družstevní záložny zajišťují bezpečný a spolehlivý 
provoz družstevní záložny a řádné řízení a krytí rizik. 
Česká národní banka vždy vyhodnocuje rizika, kterým 
družstevní záložna je nebo může být vystavena, rizika, 
která může družstevní záložna představovat pro finanční 
trh s ohledem na zjištění a měření systémového rizika 

32019L0878 Čl. 1 odst. 28 
písm. a) (čl. 97 
odst. 1) 

28) Článek 97 se mění takto: a) v odstavci 1 se vypouští 
slovo „úvěrové“ a zrušuje se písmeno b); 
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podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1093/2010 nebo doporučení Evropské rady pro 
systémová rizika a rizika odhalená zátěžovými testy. 

  32013L0036 Čl. 97 odst. 1 1. S ohledem na technická kritéria obsažená v článku 98 
příslušné orgány přezkoumají systémy, strategie, postupy a 
mechanismy, které úvěrové instituce zavedly za účelem 
splnění požadavků stanovených touto směrnicí a nařízením 
(EU) č. 575/2013, a vyhodnotí:  

a) rizika, kterým instituce jsou nebo mohou být vystaveny;  

b) rizika, jež instituce představuje pro finanční systém s 
ohledem na zjišťování a měření systémového rizika podle 
článku 23 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo případně na 
doporučení ESRB; a  

c) rizika odhalená při zátěžovém testování s ohledem na 
povahu, rozsah a složitost činností instituce. 

§ 21a odst. 2 (2) Tento přezkum a vyhodnocování provádí Česká 
národní banka v periodicitě a intenzitě přiměřené 
velikosti, významu a postavení družstevní záložny na 
finančním trhu a charakteru, rozsahu a složitosti jejích 
činností, minimálně však jednou ročně, a v rozsahu 
družstevní záložně stanovených požadavků podle části 
první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí 
Evropské komise. Při provádění přezkumu 
a vyhodnocování uplatňuje Česká národní banka 
zásadu přiměřenosti v souladu s kritérii zveřejňovanými 
podle § 28i odst. 1 písm. c). 
 

32019L0878 
 

Čl. 1 odst. 28 
písm. b)  

Při provádění přezkumu a hodnocení podle odstavce 1 
tohoto článku uplatňují příslušné orgány zásadu 
proporcionality v souladu s kritérii zveřejněnými podle čl. 
143 odst. 1 písm. c).; 

§ 21a odst. 3 (3) Česká národní banka přezkoumává a vyhodnocuje 
úvěrové, tržní a operační riziko; přezkum a 
vyhodnocování musí být dále zaměřeny alespoň na  
  
a) výsledky zátěžových testů prováděných družstevní 

záložnou podle čl. 177 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 při použití 
přístupu založeného na interním ratingu,  

b) expozice vůči riziku koncentrace a jeho řízení 
družstevní záložnou včetně dodržování požadavků 
podle části čtvrté nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí 
Evropské komise,  

c) vhodnost, účinnost a odolnost zásad a postupů pro 

32019L0878 
 

Čl. 1 odst. 29 
písm. a)  

a) v odstavci 1 se zrušuje písmeno j); 
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řízení zbytkového rizika spojeného s používáním 
uznatelných technik snižování úvěrového rizika, 
kterým se rozumí snižování úvěrového rizika podle 
čl. 4 odst. 1 bodu 57 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a správnost 
jejich uplatňování,  

d) míru, v jaké kapitál udržovaný družstevní záložnou 
vůči aktivům, která sekuritizovala, odpovídá 
ekonomické podstatě dané transakce, včetně 
dosaženého stupně převodu rizika,  

e) expozice družstevní záložny vůči riziku likvidity, 
měření a řízení rizika likvidity včetně vypracování 
analýz alternativních scénářů, řízení faktorů 
snižujících riziko a efektivity pohotovostních plánů,  

f) dopady rozložení rizika a způsob, jakým jsou tyto 
dopady začleněny do systému měření rizika,  

g) výsledky zátěžových testů prováděných družstevní 
záložnou při používání interního modelu pro výpočet 
kapitálového požadavku k tržnímu riziku podle části 
třetí hlavy čtvrté kapitoly páté nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,  

h) geografické umístění expozic družstevní záložny,  
i) model podnikání družstevní záložny,.  
j) zhodnocení systémového rizika.  
 

§ 21a odst. 4 (4) Česká národní banka dále přezkoumává a 
vyhodnocuje  
  
a) celkové řízení rizika likvidity družstevní záložny; 

přitom prosazuje rozvoj řádných vnitřních metodik a 
bere v úvahu postavení družstevní záložny na 
finančních trzích a řádně zohlední v rozhodnutích 
učiněných v návaznosti na přezkum a 
vyhodnocování možný dopad na stabilitu finančního 
systému ve všech ostatních dotčených členských 
státech,  

b) expozice družstevní záložny vůči úrokovému riziku 
investičního portfolia, kterým se pro účely tohoto 
zákona rozumí portfolio, do kterého se zařazují 
nástroje, které se nezařazují do obchodního 
portfolia; pokud by v důsledku náhlé a neočekávané 
změny úrokových sazeb o více než 2 procentní body 
nebo o hodnotu stanovenou v obecných pokynech 

32019L0878 
 

čl. 1 odst. 29 písm. 
b)  
 

5. Do přezkumu a hodnocení prováděného příslušnými 
orgány se zahrne expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia.  
Pravomoci dohledu se vykonávají přinejmenším v těchto 
případech:  
a) jestliže ekonomická hodnota vlastního kapitálu instituce 
uvedená v čl. 84 odst. 1 se z důvodu náhlé a neočekávané 
změny v úrokových sazbách popsané v kterémkoli ze šesti 
dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby sníží o 
více než 15 % jejího kapitálu tier 1;  
b) jestliže u instituce z důvodu náhlé a neočekávané změny 
v úrokových sazbách popsané v jednom ze dvou 
dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby dojde k 
velkému poklesu čistého úrokového výnosu uvedeného v čl. 
84 odst. 1.  
Bez ohledu na druhý pododstavec nejsou příslušné orgány 
povinny vykonávat pravomoci dohledu, jestliže mají na 
základě přezkumu a hodnocení podle tohoto odstavce za to, 
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Evropského orgánu pro bankovnictví poklesla 
ekonomická hodnota družstevní záložny o více než 
20 % kapitálu, uloží Česká národní banka 
odpovídající opatření k nápravě, 

b) expozice družstevní záložny vůči úrokovému riziku 
investičního portfolia, kterým se pro účely tohoto 
zákona rozumí portfolio, do kterého se zařazují 
nástroje, které se nezařazují do obchodního 
portfolia; Česká národní banka uloží odpovídající 
opatření k nápravě podle § 28 odst. 2 nebo stanoví 
jiné modelovací a parametrické předpoklady, než 
jaké stanovila Evropská komise v přímo použitelném 
předpisu v přenesené pravomoci, alespoň pokud 
1. se v důsledku náhlé a neočekávané změny 

úrokových sazeb podle kteréhokoliv 
z 6 dohledových šokových scénářů pro úrokové 
sazby stanovených přímo použitelným předpisem 
Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se 
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2013/36/EU
50)

, sníží ekonomická hodnota 

kapitálu družstevní záložny o více než 15 % 
kapitálu tier 1, nebo 

2. u družstevní záložny v důsledku náhlé a 
neočekávané změny úrokových sazeb podle 
jednoho ze 2 dohledových šokových scénářů pro 
úrokové sazby stanovených přímo použitelným 
předpisem Komise v přenesené pravomoci (EU), 
kterým se doplňuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2013/36/EU
50)

, dojde 

k velkému poklesu čistého úrokového výnosu 
investičního portfolia, 

c) expozice družstevní záložny vůči riziku nadměrné 
páky, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí páka 
podle čl. 4 bodu 93 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013, a které je identifikováno na 
základě ukazatelů nadměrné páky včetně pákového 
poměru určeného podle čl. 429 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo 
rozhodnutí Evropské komise; při vyhodnocování 
přiměřenosti pákového poměru a při vyhodnocování 
uspořádání, strategií, postupů a mechanismů 
zavedených družstevní záložnou pro řízení rizika 
nadměrné páky, kterým se pro účely tohoto zákona 

že je řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního 
portfolia ze strany instituce přiměřené a že instituce není 
úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia 
vystavena nadměrně.  
Pro účely tohoto odstavce se „pravomocemi dohledu“ 
rozumějí pravomoci uvedené v čl. 104 odst. 1 nebo 
pravomoc stanovit modelovací a parametrické předpoklady 
jiné než ty, které určil orgán EBA podle odst. 5a písm. b) 
tohoto článku, jež mají instituce promítnout do výpočtu 
ekonomické hodnoty vlastního kapitálu podle čl. 84 odst. 1.“; 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMCLN41R)



Stránka 27 (celkem 49) 

rozumí riziko nadměrné páky podle čl. 4 odst. 1 bodu 
94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, přihlédne Česká národní banka k modelu 
podnikání družstevní záložny,  

d) řídicí a kontrolní systém družstevní záložny, 
podnikovou kulturu a způsobilost členů 
představenstva a kontrolní komise vykonávat své 
povinnosti; při přezkumu a vyhodnocování může 
Česká národní banka požadovat po družstevní 
záložně program jednání představenstva a kontrolní 
komise a jejich výborů včetně souvisejících 
podkladových dokumentů a výsledků vnitřního a 
vnějšího hodnocení činnosti představenstva a 
kontrolní komise.  

50) Čl. 98 odst. 5a směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu 
k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním 
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními 
podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení 
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES, ve znění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/878. 
 

§ 21a odst. 5 (5) Česká národní banka nemusí uložit opatření k 
nápravě ani stanovit jiné modelovací a parametrické 
předpoklady podle odstavce 4 písm. b), jestliže má na 
základě přezkumu a vyhodnocování za to, že řízení 
úrokového rizika vyplývajícího z investičního portfolia ze 
strany družstevní záložny je přiměřené a že družstevní 
záložna není úrokovému riziku vyplývajícímu z 
investičního portfolia vystavena nadměrně. 

32019L0878 
 

čl. 1 odst. 29 písm. 
b)  

5. Do přezkumu a hodnocení prováděného příslušnými 
orgány se zahrne expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia.  
Pravomoci dohledu se vykonávají přinejmenším v těchto 
případech:  
a) jestliže ekonomická hodnota vlastního kapitálu instituce 
uvedená v čl. 84 odst. 1 se z důvodu náhlé a neočekávané 
změny v úrokových sazbách popsané v kterémkoli ze šesti 
dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby sníží o 
více než 15 % jejího kapitálu tier 1;  
b) jestliže u instituce z důvodu náhlé a neočekávané změny 
v úrokových sazbách popsané v jednom ze dvou 
dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby dojde k 
velkému poklesu čistého úrokového výnosu uvedeného v čl. 
84 odst. 1.  
Bez ohledu na druhý pododstavec nejsou příslušné orgány 
povinny vykonávat pravomoci dohledu, jestliže mají na 
základě přezkumu a hodnocení podle tohoto odstavce za to, 
že je řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního 
portfolia ze strany instituce přiměřené a že instituce není 
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úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia 
vystavena nadměrně.  
Pro účely tohoto odstavce se „pravomocemi dohledu“ 
rozumějí pravomoci uvedené v čl. 104 odst. 1 nebo 
pravomoc stanovit modelovací a parametrické předpoklady 
jiné než ty, které určil orgán EBA podle odst. 5a písm. b) 
tohoto článku, jež mají instituce promítnout do výpočtu 
ekonomické hodnoty vlastního kapitálu podle čl. 84 odst. 1.“; 

§ 21b odst. 1 (1) Zjistí-li Česká národní banka při výkonu přezkumu a 
vyhodnocování podle § 21a, že více družstevních 
záložen je nebo by mohlo být vystaveno podobným 
rizikům nebo představuje podobné riziko pro finanční trh, 
je oprávněna provádět přezkum a vyhodnocování u 
skupin druhově určených družstevních záložen stejným 
nebo podobným způsobem. Skupiny druhově určených 
družstevních záložen s podobným rizikovým profilem lze 
určit zejména na základě zhodnocení systémového 
rizika podle § 21a odst. 3 písm. j). 

 
 (1) Česká národní banka může u družstevních 

záložen s podobným rizikovým profilem přizpůsobit 
metodiku provádění procesu přezkumu a vyhodnocování 
s ohledem na rizikově orientovaná kritéria a kvantitativní 
ukazatele. 

32019L0878 čl. 1 odst. 28 písm. 
c)  

4a. Příslušné orgány mohou přizpůsobit metodiky pro 
uplatňování přezkumu a hodnocení podle odstavce 1 tohoto 
článku za účelem zohlednění institucí s podobným rizikovým 
profilem, jako jsou podobné modely podnikání nebo 
podobná zeměpisná oblast expozic. Tyto přizpůsobené 
metodiky mohou zahrnovat rizikově orientovaná kritéria a 
kvantitativní ukazatele, dále umožní náležitě zohlednit 
specifická rizika, jimž může být každá instituce vystavena, a 
nemají vliv na povahu opatření uložených v souladu s 
článkem 104, která jsou specifická pro danou instituci.  
Pokud příslušné orgány používají přizpůsobené metodiky 
podle tohoto odstavce, oznámí to orgánu EBA. EBA sleduje 
postupy dohledu a v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
1093/2010 vydá obecné pokyny s cílem upřesnit, jak mají 
být pro účely tohoto odstavce hodnoceny podobné rizikové 
profily, a zajistit jednotné a přiměřené uplatňování metodik v 
celé Unii přizpůsobených podobným institucím. 

  32019L0878 čl. 1 odst. 31 31) Článek 103 se zrušuje. 

§ 21c odst. 3 (3) Plán dohledových šetření České národní banky 
zahrnuje 
  
a) seznam družstevních záložen, které mají být 

předmětem zvýšeného dohledu v návaznosti na 
opatření podle odstavce 4, 

b) plán kontrol na místě v obchodních místech 
družstevní záložny, včetně jejích poboček 
a ovládaných osob se sídlem v jiných členských 
státech, 

c) informaci o plánovaném způsobu plnění daných úkolů 
a přidělení zdrojů na jejich zajištění, 

d) seznam družstevních záložen, u nichž výsledky 
zátěžových testů podle § 21a a § 21b odst. 2 nebo 
výsledek procesu přezkumu a vyhodnocování podle 
§ 21a naznačují významná rizika pro finanční zdraví 
nebo porušení požadavků stanovených tímto 

32019L0878 čl. 1 odst. 30  30) V čl. 99 odst. 2 se zrušuje písmeno b). 
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zákonem, právním předpisem, který jej provádí, 
rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, 
opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto 
zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením 
nebo rozhodnutím Evropské komise, 

e) seznam družstevních záložen, které představují 
systémové riziko pro finanční trh, 

f) e) seznam dalších družstevních záložen, u kterých to 
Česká národní banka považuje za nezbytné. 

 

§ 21c odst. 4 
písm. f) 

(4) Česká národní banka přijme v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocování podle § 21a, je-li to 
nezbytné, zejména tato opatření: 
  
a) zvýšit počet kontrol na místě u dané družstevní 

záložny, 
b) zajistit trvalou přítomnost zástupce České národní 

banky v družstevní záložně, 
c) vyžadovat podávání dodatečných nebo častějších 

informací družstevní záložnou, 
d) provádět dodatečný nebo častější přezkum 

provozních, strategických nebo obchodních plánů 
družstevní záložny, 

e) provádět kontroly zaměřené na sledování vybraných 
rizik, kterým by družstevní záložna mohla být 
vystavena., 

f) uložit, aby osoba podléhající jejímu dohledu udržovala 
kapitál nad minimální úrovní požadavků na kapitál 
podle čl. 92 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013; § 28 odst. 3 se použije obdobně 
za podmínek podle § 21d a 21e., 

 

32019L0878 čl. 1 odst. 32 písm. 
a)  

 

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4 a 5, čl. 101 odst. 4 a 
článku 102 této směrnice a uplatňování nařízení (EU) č. 
575/2013 mají příslušné orgány alespoň pravomoc:  
a) požadovat, aby instituce měly dodatečný kapitál 
převyšující požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 
575/2013, za podmínek uvedených ve článku 104a této 
směrnice; 

§ 21c odst. 4 
písm. g) a h) 

g) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 
nesouladu splatnosti aktiv a závazků, s přihlédnutím 
ke konkrétnímu modelu podnikání družstevní 
záložny, a k uspořádáním, postupům a 
mechanismům družstevní záložny, zejména podle 
§ 7a odst. 1 písm. b), 

h) uložit opatření uvedená v § 28 odst. 2 písm. a) 
bodech 2 až 10 a v § 28 odst. 2 písm. b). 

 

32019L0878 čl. 1 odst. 32 
písm. a) a odst. 34  

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4 a 5, čl. 101 odst. 4 a 
článku 102 této směrnice a uplatňování nařízení (EU) č. 
575/2013 mají příslušné orgány alespoň pravomoc: 
 
a) požadovat, aby instituce měly dodatečný kapitál převyšující 
požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 575/2013, za 
podmínek uvedených ve článku 104a této směrnice; 
 
b) požadovat posílení systémů, postupů, mechanismů a 
strategií zavedených v souladu s články 73 a 74; 
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c) požadovat, aby instituce předložily plán na obnovení 
souladu s požadavky dohledu podle této směrnice a podle 
nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovily lhůtu pro jeho 
provedení, včetně úprav tohoto plánu z hlediska rozsahu a 
lhůty; 
 
d) požadovat, aby instituce používaly specifický systém tvorby 
opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy z 
hlediska kapitálových požadavků; 
 
e) zakázat nebo omezit obchody, operace nebo síť institucí 
nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají 
nadměrné riziko pro zdraví instituce; 
 
f) požadovat snížení rizika obsaženého v činnostech, 
produktech a systémech institucí, včetně činností v rámci 
outsourcingu; 
 
g) požadovat, aby instituce omezily pohyblivou složku 
odměny stanovením její výše jako procentního podílu 
celkových čistých výnosů v případě, že je tato složka odměny 
neslučitelná s udržováním řádného kapitálového základu; 
 
h) požadovat, aby instituce využívaly čisté zisky k posílení 
kapitálu; 
 
i) omezit nebo zakázat, aby instituce rozdělovala výnosy nebo 
vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo držitelům 
nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento zákaz 
nepředstavuje nesplnění závazků dané instituce; 
 
j) uložit požadavky na další nebo častější podávání zpráv, 
včetně zpráv o kapitálu, likviditě a páce; 
 
k) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 
týkajících se nesouladu splatností mezi aktivy a pasivy; 
 
l) požadovat poskytnutí doplňujících informací. 
 
Čl. 105 
Pro účely určení přiměřené úrovně požadavků na likviditu na 
základě přezkumu a hodnocení provedených v souladu s 
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oddílem III příslušné orgány posoudí, zda je pro zachycení 
rizik likvidity, jimž instituce je či může být vystavena, nutné 
uložit zvláštní požadavek na likviditu, s přihlédnutím: 
a) ke konkrétnímu modelu podnikání instituce; 
b) k systémům, postupům a mechanismům instituce 
uvedeným v oddíle II, a zejména v článku 86; 
c) k výsledku přezkumu a hodnocení provedených v souladu 
s článkem 97; 
d) k systémovému riziku likvidity, které ohrožuje integritu 
finančních trhů dotčeného členského státu. 

§ 21d (1) Česká národní banka uloží požadavek na kapitál 
v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, 
zjistí-li, že 

 
a) družstevní záložna je vystavena rizikům nebo 

prvkům rizik, které nejsou dostatečně pokryty 
kapitálovými požadavky podle části třetí, čtvrté a 
sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/240251), 

b) družstevní záložna nesplňuje požadavky podle § 7a, 
§ 8a odst. 1 a 2, právních předpisů provádějících 
tato ustanovení nebo podle čl. 393 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a 
není pravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti 
dohledu stačila k zajištění souladu s uvedenými 
požadavky v odpovídajícím časovém rámci, 

c) úpravy ocenění podle § 21a odst. 6 písm. b) jsou 
nedostatečné k tomu, aby družstevní záložně 
umožnily v krátké době prodat nebo zajistit své 
pozice za běžných tržních podmínek bez 
významných ztrát, 

d) neplnění požadavků na používání povoleného 
přístupu povede pravděpodobně k nedostatečným 
kapitálovým požadavkům, 

e) družstevní záložna opakovaně neudržuje 
dostatečnou výši dodatečného kapitálu ke splnění 
pokynu sděleného v souladu s § 21f, nebo 

f) jiná situace specifická pro danou družstevní záložnu 
je nebo by mohla být zdrojem významného rizika. 

 
(2) Česká národní banka uloží požadavek na 

kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a 

32019L0878 Čl. 1 odst. 33  1.   Příslušné orgány uloží dodatečný kapitálový požadavek 
podle čl. 104 odst. 1 písm. a) v případě, že na základě 
přezkumů provedených v souladu s články 97 a 101 zjistí u 
některé instituce kteroukoli z těchto situací: 
 
a) instituce je vystavena rizikům nebo prvkům rizika, které 
nejsou pokryty nebo v dostatečné míře pokryty kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (*7), jak je uvedeno v 
odstavci 2 tohoto článku; 
 
b) instituce nesplňuje požadavky stanovené v článcích 73 a 
74 této směrnice nebo v článku 393 nařízení (EU) č. 
575/2013 a není pravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti 
dohledu stačila k zajištění souladu s uvedenými požadavky v 
odpovídajícím časovém rámci; 
 
c) úpravy podle čl. 98 odst. 4 jsou považovány za 
nedostatečné k tomu, aby instituci umožnily v krátké době 
prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek 
bez významných ztrát; 
 
d) hodnocení provedené v souladu s čl. 101 odst. 4 odhalí, že 
neplnění požadavků ohledně používání povoleného přístupu 
bude mít pravděpodobně za následek nedostatečné 
kapitálové požadavky; 
 
e) instituce opakovaně nestanovuje nebo neudržuje 
dostatečnou výši dodatečného kapitálu ke splnění pokynu 
sděleného v souladu s čl. 104b odst. 3; 
 
f) jiná situace specifická pro danou instituci, která podle 
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vyhodnocování pouze za účelem pokrytí rizik 
podstupovaných družstevní záložnou v důsledku její 
činnosti, včetně rizik, která odrážejí dopad 
hospodářského vývoje nebo vývoje na finančních trzích 
na rizikový profil družstevní záložny. 

 
(3) Pro účely odstavce 1 písm. a) platí, že rizika 

nebo prvky rizik nejsou dostatečně pokryty kapitálovými 
požadavky podle části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a 
podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/2402 pouze v případě, že požadavky na 
objem, druh a strukturu kapitálu, který Česká národní 
banka považuje za přiměřený při zohlednění vnitřně 
stanoveného kapitálu podle § 8a, jsou přísnější než 
požadavky podle části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
a podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2402. 

 
(4) Pro účely odstavce 3 posoudí Česká 

národní banka s ohledem na rizikový profil družstevní 
záložny rizika, jimž je družstevní záložna vystavena, 
včetně 

 
a) rizik a prvků rizik specifických pro družstevní 

záložnu, jež jsou výslovně vyloučeny z kapitálových 
požadavků podle části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a 
podle kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/2402 nebo nejsou těmito požadavky 
přímo pokryta, a 

b) rizik a prvků rizik specifických pro družstevní 
záložnu, u nichž hrozí podcenění navzdory dodržení 
příslušných požadavků podle části třetí, čtvrté a 
sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402. 

 
(5) Za rizika, u nichž i přes dodržení 

příslušných požadavků podle části třetí, čtvrté a sedmé 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského 

názoru příslušného orgánu vzbuzuje významné obavy v 
oblasti dohledu. 
 
Příslušné orgány uloží dodatečné kapitálové požadavky podle 
čl. 104 odst. 1 písm. a) pouze za účelem pokrytí rizik 
podstupovaných jednotlivými institucemi v důsledku jejich 
činností, včetně těch, které odrážejí dopad určitého 
hospodářského a tržního vývoje na rizikový profil dané 
instituce. 
2.   Pro účely odst. 1 písm. a) tohoto článku se má za to, že 
rizika nebo prvky rizik nejsou pokryty nebo v dostatečné míře 
pokryty kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402 pouze v případě, že objemy, druhy a 
rozdělení kapitálu, které příslušný orgán považuje za 
přiměřené při zohlednění přezkumu hodnocení provedeného 
institucemi v rámci dohledu v souladu s čl. 73 prvním 
pododstavcem této směrnice, jsou vyšší než kapitálové 
požadavky stanovené v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Pro účely prvního pododstavce posoudí příslušné orgány s 
ohledem na rizikový profil každé jednotlivé instituce rizika, 
jimž je daná instituce vystavena, včetně: 
 
a) rizik specifických pro danou instituci nebo prvků těchto 
rizik, jež jsou explicitně vyloučeny z kapitálových požadavků 
stanovených v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402 nebo nejsou 
těmito požadavky výslovně řešeny; 
 
b) rizik specifických pro danou instituci nebo prvků těchto 
rizik, jež budou pravděpodobně podceněny navzdory 
dodržení příslušných požadavků stanovených v části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Za rizika nebo prvky těchto rizik, jež budou navzdory dodržení 
příslušných požadavků stanovených v části třetí, čtvrté a 
sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 
2017/2402 pravděpodobně podceněny, se nepovažují rizika 
nebo prvky rizik v rozsahu, v jakém se na ně vztahují 
přechodná ustanovení nebo ustanovení o ochraně 
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parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 hrozí podcenění, se 
nepovažují rizika v rozsahu, v jakém se na ně vztahují 
dočasná opatření stanovená podle tohoto zákona nebo 
ustanovení o ochraně předchozího stavu obsažená v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013.  

 
(6) Kapitál považovaný za přiměřený pokrývá 

všechna rizika, která byla na základě posouzení podle 
odstavce 4 označena za významná a která nejsou 
dostatečně pokryta kapitálovými požadavky podle části 
třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402. 
Úrokové riziko vyplývající z investičních pozic je 
významné alespoň v případech podle § 21a odst. 4 
písm. b), nedospěje-li Česká národní banka při 
provádění přezkumu a vyhodnocování k závěru, že je 
řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního 
portfolia ze strany družstevní záložny přiměřené a že 
družstevní záložna není úrokovému riziku vyplývajícímu 
z investičního portfolia vystavena nadměrně. 
 
____________________________ 

51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se 
stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se 
zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a 
standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění 
směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU 
a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. 

předchozího stavu obsažená v této směrnici nebo v nařízení 
(EU) č. 575/2013. 
 
Pro účely prvního pododstavce kapitál považovaný za 
přiměřený pokrývá všechna rizika nebo prvky rizik, které byly 
na základě posouzení uvedeného v druhém pododstavci 
tohoto odstavce označeny za významné a které nejsou 
pokryty nebo v dostatečné míře pokryty kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Úrokové riziko vyplývající z investičních pozic lze považovat 
za významné přinejmenším v případech uvedených v čl. 98 
odst. 5, nedospějí-li příslušné orgány při provádění přezkumu 
a hodnocení k závěru, že je řízení úrokového rizika 
vyplývajícího z investičního portfolia ze strany instituce 
přiměřené a že instituce není úrokovému riziku vyplývajícímu 
z investičního portfolia vystavena nadměrně. 
3.   Je-li za účelem řešení jiných rizik než rizika nadměrné 
páky, která nejsou dostatečně pokryta podle čl. 92 odst. 1 
písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013, požadován dodatečný 
kapitál, příslušné orgány určí výši dodatečného kapitálu 
požadovaného podle odst. 1 písm. a) tohoto článku jako 
rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za dostatečný podle 
odstavce 2 tohoto článku, a příslušnými kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí a čtvrté nařízení (EU) 
č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Je-li za účelem řešení rizika nadměrné páky, které není 
dostatečně pokryto podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 
č. 575/2013, požadován dodatečný kapitál, příslušné orgány 
určí výši dodatečného kapitálu požadovaného podle odst. 1 
písm. a) tohoto článku jako rozdíl mezi kapitálem, který se 
považuje za dostatečný podle odstavce 2 tohoto článku, a 
příslušnými kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí 
a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013. 
4.   Instituce splní dodatečný kapitálový požadavek uložený 
příslušným orgánem podle čl. 104 odst. 1 písm. a) kapitálem 
splňujícím tyto podmínky: 
 
a) nejméně tři čtvrtiny dodatečného kapitálového požadavku 
tvoří kapitál tier 1; 
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b) nejméně tři čtvrtiny kapitál tier 1 uvedeného v písmeni a) 
tvoří kmenový kapitál tier 1. 
 
Odchylně od prvního pododstavce může příslušný orgán v 
případě nutnosti a s ohledem na zvláštní situaci dané 
instituce požadovat, aby dodatečný kapitálový požadavek 
splnila s vyšším podílem kapitálu tier 1 nebo kmenového 
kapitálu tier 1. 
 
Kapitál použitý ke splnění dodatečného kapitálového 
požadavku podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky se nepoužije ke splnění žádného z těchto 
požadavků: 
 
a) kapitálových požadavků stanovených v čl. 92 odst. 1 písm. 
a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
b) požadavku kombinovaných kapitálových rezerv; 
 
c) pokynu k držení dodatečného kapitálu podle čl. 104b odst. 
3 této směrnice, pokud tento pokyn řeší jiná rizika než riziko 
nadměrné páky. 
 
Kapitál použitý ke splnění dodatečného kapitálového 
požadavku podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení rizika nadměrné páky, 
které není dostatečně pokryto podle čl. 92 odst. 1 písm. d) 
nařízení (EU) č. 575/2013, se nepoužije ke splnění žádného z 
těchto požadavků: 
 
a) kapitálového požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. 
d) nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
b) požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru podle 
čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
c) pokynu k držení dodatečného kapitálu podle čl. 104b odst. 
3 této směrnice, pokud tento pokyn řeší rizika nadměrné 
páky. 
 
5.   Příslušný orgán každé instituci řádně písemně odůvodní 
rozhodnutí uložit dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 
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104 odst. 1 písm. a), a to alespoň jasným popisem úplného 
posouzení prvků podle odstavců 1 až 4 tohoto článku. 
Součástí tohoto odůvodnění je v případě uvedeném v odst. 
1 písm. e) tohoto článku zvláštní zdůvodnění, proč se 
uložení pokynu k držení dodatečného kapitálu již 
nepovažuje za dostatečné. 

§ 21e (1) Česká národní banka určí výši požadavku 
na kapitál podle § 21d v návaznosti na výsledky 
přezkumu a vyhodnocování 

 
a) za účelem krytí jiných rizik než rizika nadměrné páky 

jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za 
dostatečný podle § 21d odst. 3, a příslušnými 
kapitálovými požadavky podle části třetí a čtvrté 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402,  

b) za účelem krytí rizika nadměrné páky jako rozdíl mezi 
kapitálem, který se považuje za dostatečný podle § 
21d odst. 3, a příslušnými kapitálovými požadavky 
stanovenými v části třetí a sedmé nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 

 
(2) Družstevní záložna plní požadavek na 

kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu 
a vyhodnocování určený Českou národní bankou 
kapitálem splňujícím tyto podmínky: 
a)  nejméně tři čtvrtiny tvoří kapitál tier 1 a 
b)  nejméně tři čtvrtiny požadavku podle písmene a) 

tvoří kmenový kapitál tier 1. 
 

(3) Česká národní banka může, je-li to 
nezbytné a s ohledem na zvláštní situaci družstevní 
záložny, stanovit, aby družstevní záložna plnila 
požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky 
přezkumu a vyhodnocování vyšším podílem kapitálu tier 
1 nebo kmenového kapitálu tier 1, než jaký je 
požadován podle odstavce 2. 

 
(4) Družstevní záložna udržuje kapitál ve výši 

požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky 
přezkumu a vyhodnocování ke krytí jiných rizik než rizika 
nadměrné páky, a to nad rámec kapitálových požadavků 

32019L0878 čl. 1 odst. 33  1. Příslušné orgány uloží dodatečný kapitálový požadavek 
podle čl. 104 odst. 1 písm. a) v případě, že na základě 
přezkumů provedených v souladu s články 97 a 101 zjistí u 
některé instituce kteroukoli z těchto situací:  
a) instituce je vystavena rizikům nebo prvkům rizika, které 
nejsou pokryty nebo v dostatečné míře pokryty kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (*), jak je uvedeno v 
odstavci 2 tohoto článku;  
b) instituce nesplňuje požadavky stanovené v článcích 73 a 
74 této směrnice nebo v článku 393 nařízení (EU) č. 
575/2013 a není pravděpodobné, že by jiná opatření v 
oblasti dohledu stačila k zajištění souladu s uvedenými 
požadavky v odpovídajícím časovém rámci;  
c) úpravy podle čl. 98 odst. 4 jsou považovány za 
nedostatečné k tomu, aby instituci umožnily v krátké době 
prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek 
bez významných ztrát;  
d) hodnocení provedené v souladu s čl. 101 odst. 4 odhalí, 
že neplnění požadavků ohledně používání povoleného 
přístupu bude mít pravděpodobně za následek 
nedostatečné kapitálové požadavky;  
e) instituce opakovaně nestanovuje nebo neudržuje 
dostatečnou výši dodatečného kapitálu ke splnění pokynu 
sděleného v souladu s čl. 104b odst. 3;  
f) jiná situace specifická pro danou instituci, která podle 
názoru příslušného orgánu vzbuzuje významné obavy v 
oblasti dohledu.  
Příslušné orgány uloží dodatečné kapitálové požadavky 
podle čl. 104 odst. 1 písm. a) pouze za účelem pokrytí rizik 
podstupovaných jednotlivými institucemi v důsledku jejich 
činností, včetně těch, které odrážejí dopad určitého 
hospodářského a tržního vývoje na rizikový profil dané 
instituce.  
2. Pro účely odst. 1 písm. a) tohoto článku se má za to, že 
rizika nebo prvky rizik nejsou pokryty nebo v dostatečné 
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podle čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku 
kombinované kapitálové rezervy, pokynu k držení 
dodatečného kapitálu podle § 21f, pokud tento pokyn 
kryje jiná rizika než riziko nadměrné páky, a požadavků 
na kapitál uložených jí prostřednictvím opatření 
k nápravě nevztahujícím se k pákovému poměru. 
 

(5) Družstevní záložna udržuje kapitál ve výši 
požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky 
přezkumu a vyhodnocování ke krytí rizika nadměrné 
páky, a to nad rámec kapitálového požadavku podle čl. 
92 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, požadavku kapitálové rezervy k 
pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
pokynu k držení dodatečného kapitálu podle § 21f, 
pokud tento pokyn kryje riziko nadměrné páky, a 
požadavků na kapitál uložených jí prostřednictvím 
opatření k nápravě ve vztahu k pákovému poměru. 
 

(6) Česká národní banka v odůvodnění 
rozhodnutí o uložení požadavku na kapitál v návaznosti 
na výsledky přezkumu a vyhodnocování uvede alespoň 
popis úplného posouzení všech prvků podle § 21d a 
odstavců 1 až 5. Pokud Česká národní banka uloží 
požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky 
přezkumu a vyhodnocování z důvodů podle § 21d odst. 
1 písm. e), obsahuje odůvodnění vysvětlení, proč 
uložení pokynu k držení dodatečného kapitálu není 
dostatečné. 
 

míře pokryty kapitálovými požadavky stanovenými v části 
třetí, čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402 pouze v případě, že objemy, druhy 
a rozdělení kapitálu, které příslušný orgán považuje za 
přiměřené při zohlednění přezkumu hodnocení provedeného 
institucemi v rámci dohledu v souladu s čl. 73 prvním 
pododstavcem této směrnice, jsou vyšší než kapitálové 
požadavky stanovené v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402.  
Pro účely prvního pododstavce posoudí příslušné orgány s 
ohledem na rizikový profil každé jednotlivé instituce rizika, 
jimž je daná instituce vystavena, včetně:  
a) rizik specifických pro danou instituci nebo prvků těchto 
rizik, jež jsou explicitně vyloučeny z kapitálových požadavků 
stanovených v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402 nebo 
nejsou těmito požadavky výslovně řešeny;  
b) rizik specifických pro danou instituci nebo prvků těchto 
rizik, jež budou pravděpodobně podceněny navzdory 
dodržení příslušných požadavků stanovených v části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402.  
Za rizika nebo prvky těchto rizik, jež budou navzdory 
dodržení příslušných požadavků stanovených v části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402 pravděpodobně podceněny, se 
nepovažují rizika nebo prvky rizik v rozsahu, v jakém se na 
ně vztahují přechodná ustanovení nebo ustanovení o 
ochraně předchozího stavu obsažená v této směrnici nebo v 
nařízení (EU) č. 575/2013.  
Pro účely prvního pododstavce kapitál považovaný za 
přiměřený pokrývá všechna rizika nebo prvky rizik, které 
byly na základě posouzení uvedeného v druhém 
pododstavci tohoto odstavce označeny za významné a které 
nejsou pokryty nebo v dostatečné míře pokryty kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
Úrokové riziko vyplývající z investičních pozic lze považovat 
za významné přinejmenším v případech uvedených v čl. 98 
odst. 5, nedospějí-li příslušné orgány při provádění 
přezkumu a hodnocení k závěru, že je řízení úrokového 
rizika vyplývajícího z investičního portfolia ze strany instituce 
přiměřené a že instituce není úrokovému riziku 
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vyplývajícímu z investičního portfolia vystavena nadměrně.  
3. Je-li za účelem řešení jiných rizik než rizika nadměrné 
páky, která nejsou dostatečně pokryta podle čl. 92 odst. 1 
písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013, požadován dodatečný 
kapitál, příslušné orgány určí výši dodatečného kapitálu 
požadovaného podle odst. 1 písm. a) tohoto článku jako 
rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za dostatečný 
podle odstavce 2 tohoto článku, a příslušnými kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí a čtvrté nařízení (EU) č. 
575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402.  
Je-li za účelem řešení rizika nadměrné páky, které není 
dostatečně pokryto podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení 
(EU) č. 575/2013, požadován dodatečný kapitál, příslušné 
orgány určí výši dodatečného kapitálu požadovaného podle 
odst. 1 písm. a) tohoto článku jako rozdíl mezi kapitálem, 
který se považuje za dostatečný podle odstavce 2 tohoto 
článku, a příslušnými kapitálovými požadavky stanovenými v 
části třetí a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013. 
4. Instituce splní dodatečný kapitálový požadavek uložený 
příslušným orgánem podle čl. 104 odst. 1 písm. a) kapitálem 
splňujícím tyto podmínky:  
a) nejméně tři čtvrtiny dodatečného kapitálového požadavku 
tvoří kapitál tier 1;  
b) nejméně tři čtvrtiny kapitál tier 1 uvedeného v písmeni a) 
tvoří kmenový kapitál tier 1.  
Odchylně od prvního pododstavce může příslušný orgán v 
případě nutnosti a s ohledem na zvláštní situaci dané 
instituce požadovat, aby dodatečný kapitálový požadavek 
splnila s vyšším podílem kapitálu tier 1 nebo kmenového 
kapitálu tier 1.  
 
Kapitál použitý ke splnění dodatečného kapitálového 
požadavku podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky se nepoužije ke splnění žádného z těchto 
požadavků:  
a) kapitálových požadavků stanovených v čl. 92 odst. 1 
písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013;  
b) požadavku kombinovaných kapitálových rezerv;  
c) pokynu k držení dodatečného kapitálu podle čl. 104b 
odst. 3 této směrnice, pokud tento pokyn řeší jiná rizika než 
riziko nadměrné páky.  
Kapitál použitý ke splnění dodatečného kapitálového 
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požadavku podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení rizika nadměrné 
páky, které není dostatečně pokryto podle čl. 92 odst. 1 
písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013, se nepoužije ke splnění 
žádného z těchto požadavků:  
a) kapitálového požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 
písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013;  
b) požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru podle 
čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 575/2013;  
c) pokynu k držení dodatečného kapitálu podle čl. 104b 
odst. 3 této směrnice, pokud tento pokyn řeší rizika 
nadměrné páky.  
 
5. Příslušný orgán každé instituci řádně písemně odůvodní 
rozhodnutí uložit dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 
104 odst. 1 písm. a), a to alespoň jasným popisem úplného 
posouzení prvků podle odstavců 1 až 4 tohoto článku. 
Součástí tohoto odůvodnění je v případě uvedeném v odst. 
1 písm. e) tohoto článku zvláštní zdůvodnění, proč se 
uložení pokynu k držení dodatečného kapitálu již 
nepovažuje za dostatečné. 

§ 21f (1) Česká národní banka provádí v rámci 
přezkumu a vyhodnocování pravidelný přezkum úrovně 
vnitřně stanoveného kapitálu podle § 8a. 
 

(2) Česká národní banka na základě přezkumu 
podle odstavce 1 určí a sdělí družstevní záložně svůj 
pokyn k držení dodatečného kapitálu; sdělení pokynu je 
úkonem podle části čtvrté správního řádu. Tento pokyn 
zahrnuje kapitál nad rámec kapitálu požadovaného 
podle části třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a kapitoly 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/2402, požadavku na kapitál v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocování, požadavku na 
kombinovanou kapitálovou rezervu nebo nad rámec 
požadavku na kapitálovou rezervu k pákovému poměru 
podle čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 575/2013, který je 
nezbytný k dosažení celkové úrovně kapitálu, kterou 
Česká národní banka považuje za vhodnou. 

 
(3) Pokyn k držení kapitálu může pokrývat i 

rizika, která jsou řešena prostřednictvím požadavku na 

32019L0878 čl. 1 odst. 33  1. Podle strategií a postupů uvedených v článku 73 instituce 
určí vnitřně stanovený kapitál v přiměřené kapitálové výši, 
která stačí k pokrytí veškerých rizik, jimž je instituce 
vystavena, a k zajištění toho, aby kapitál instituce byl 
schopen absorbovat potenciální ztráty vyplývající ze 
zátěžových scénářů, včetně těch, které byly zjištěny při 
zátěžových testech v rámci dohledu uvedených v článku 
100. 
2. Příslušné orgány provádějí pravidelný přezkum úrovně 
vnitřně stanoveného kapitálu, kterou každá instituce 
stanovila v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, v rámci 
přezkumů a hodnocení prováděných v souladu s články 97 a 
101, včetně výsledků zátěžových testů podle článku 100.  
Na základě uvedeného přezkumu příslušné orgány určí pro 
každou instituci celkovou úroveň kapitálu, kterou považují za 
vhodnou.  
3. Příslušné orgány sdělí institucím svůj pokyn k držení 
dodatečného kapitálu.  
Pokyn k držení dodatečného kapitálu zahrnuje kapitál 
převyšující příslušný objem kapitálu požadovaný podle části 
třetí, čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013, kapitoly 2 
nařízení (EU) 2017/2402, čl. 104 odst. 1 písm. a) a čl. 128 
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kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu 
a vyhodnocování, ale pouze do té míry, v jaké tato rizika 
nejsou v požadavku zahrnuta. 
 

(4) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení 
dodatečného kapitálu, který má pokrývat jiná rizika než 
riziko nadměrné páky, družstevní záložna nepoužije ke 
splnění kapitálových požadavků podle čl. 92 odst. 1 
písm. a), b) a c) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, požadavku na kapitál 
v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování 
uloženého Českou národní bankou k pokrytí jiných rizik 
než rizika nadměrné páky, požadavku na kombinovanou 
kapitálovou rezervu ani požadavků na kapitál uložených 
jí prostřednictvím opatření k nápravě nevztahujícím se k 
pákovému poměru. 
 

(5) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení 
dodatečného kapitálu k řešení rizika nadměrné páky 
družstevní záložna nepoužije ke splnění kapitálového 
požadavku podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky 
přezkumu a vyhodnocování uloženého Českou národní 
bankou k řešení rizika nadměrné páky, ani požadavku 
na kapitálovou rezervu k pákovému poměru podle čl. 92 
odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 a ani požadavků na kapitál uložených jí 
prostřednictvím opatření k nápravě ve vztahu k 
pákovému poměru. 

 
(6) Nesplnění pokynu podle odstavce 2 nemá 

za následek omezení podle § 8aj odst. 4 nebo § 8av 
odst. 3. 
 

bodu 6 této směrnice nebo případně čl. 92 odst. 1a nařízení 
(EU) č. 575/2013, jenž je nezbytný k dosažení celkové 
úrovně kapitálu, kterou příslušné orgány považují za 
vhodnou podle odstavce 2 tohoto článku. 
4. Pokyn příslušných orgánů k držení dodatečného kapitálu 
podle odstavce 3 tohoto článku je specifický pro každou 
instituci. Rizika, která jsou řešena prostřednictvím 
dodatečného kapitálového požadavku uloženého podle čl. 
104 odst. 1 písm. a), může zahrnovat pouze v míře, v jaké 
zahrnuje aspekty těchto rizik, které v daném požadavku 
dosud nejsou zahrnuty.  
 
5. Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného 
kapitálu sděleného v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, 
který má řešit jiná rizika než riziko nadměrné páky, se 
nepoužije ke splnění žádného z následujících požadavků:  
a) kapitálových požadavků stanovených v čl. 92 odst. 1 
písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013;  
b) požadavku stanoveného v článku 104a této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky a požadavku kombinovaných kapitálových 
rezerv. 
Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného 
kapitálu sděleného v souladu s odstavcem 3 tohoto článku k 
řešení rizika nadměrné páky se nepoužije ke splnění 
kapitálového požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. 
d) nařízení (EU) č. 575/2013, požadavku stanoveného v 
článku 104a této směrnice uloženého příslušnými orgány k 
řešení rizika nadměrné páky ani požadavku kapitálové 
rezervy k pákovému poměru uvedeného v čl. 92 odst. 1a 
nařízení (EU) č. 575/2013.  
6. Nesplnění pokynu uvedeného v odstavci 3 tohoto článku 
v případě, že instituce splňuje příslušné kapitálové 
požadavky stanovené v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU 2017/2402, 
příslušný dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 104 
odst. 1 písm. a) této směrnice a případně požadavek 
kombinovaných kapitálových rezerv nebo požadavek 
kapitálové rezervy k pákovému poměru uvedený v čl. 92 
odst. 1a nařízení (EU) č. 575/2013, nezpůsobí uplatnění 
omezení podle článku 141 nebo 141b této směrnice. 

§ 21g Česká národní banka zajistí úzkou spolupráci včetně 
výměny informací mezi všemi dotčenými útvary a 

32019L0878 Čl. 1 odst. 33  Příslušné orgány informují orgány příslušné k řešení krize o 
dodatečných kapitálových požadavcích uložených institucím 
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útvarem vykonávajícím působnost orgánu příslušného k 
řešení krize, pokud uloží družstevní záložně požadavek 
na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu 
a vyhodnocování nebo družstevní záložně sdělí pokyn k 
držení dodatečného kapitálu podle § 21f. 
 

podle čl. 104 odst. 1 písm. a) a o jakémkoli pokynu k držení 
dodatečného kapitálu sděleném institucím v souladu s čl. 
104b odst. 3.  
(*)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 
ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec 
pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, 
transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se 
mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a 
nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 
347, 28.12.2017, s. 35).“ 

§ 22 odst. 2 
písm. k) 

k) údajích shromážděných za účelem srovnání trendů a 
postupů odměňování, jakož i informacích o rozdílech 
v odměňování mužů a žen, 

32019L0878 Čl. 1 odst. 20  1. Příslušné orgány shromažďují informace zpřístupněné v 
souladu s kritérii pro zpřístupňování informací podle čl. 450 
odst. 1 písm. g), h), i) a k) nařízení (EU) č. 575/2013, jakož i 
informace poskytnuté institucemi o rozdílech v odměňování 
žen a mužů, a používají tyto informace ke srovnávání trendů 
a postupů odměňování. Příslušné orgány poskytují tyto 
informace orgánu EBA.“ 

§ 22 odst. 2 
písm. q) 

q) důvodném podezření z legalizace výnosů z trestné 
činnosti nebo financování terorismu, pokusu o ně, 
nebo o významné hrozbě takového rizika; v případě 
významné hrozby takového rizika vyhodnotí Česká 
národní banka situaci společně s Finančním 
analytickým úřadem a bez zbytečného odkladu 
informuje Evropský orgán pro bankovnictví 
o výsledku tohoto společného vyhodnocení. 

 

32019L0878 čl. 1 odst. 28 písm. 
d)  

d) doplňuje se nový odstavec, který zní: „6.Pokud příslušné 
orgány na základě přezkumu, zejména hodnocení systémů 
správy a řízení, modelu podnikání nebo činností instituce, 
získají důvodné podezření, že v souvislosti s danou institucí 
dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování 
terorismu nebo k pokusům o ně, nebo že hrozí vyšší riziko 
takového jednání, uvědomí o tom okamžitě orgán EBA a 
orgán nebo subjekt, který nad danou institucí vykonává v 
souladu se směrnicí (EU) 2015/849 dohled a který je 
příslušný pro zajištění plnění požadavků uvedené směrnice. 
V případě potenciálního vyššího rizika praní peněz nebo 
financování terorismu příslušný orgán a orgán nebo subjekt, 
který nad danou institucí vykonává v souladu se směrnicí 
(EU) 2015/849 dohled a který je příslušný pro zajištění 
plnění požadavků uvedené směrnice, naváží kontakt a 
okamžitě informují orgán EBA o svém společném 
hodnocení. Příslušný orgán případně přijme opatření v 
souladu s touto směrnicí.“ 

§ 25a odst. 5 (5) Odstavec 4 se použije pro poskytování informací 
veřejným orgánům a dalším osobám v členských státech 
a s výjimkou orgánů uvedených v odstavci 4 písm. g), 
h), i) a k) též v jiných státech a Evropské centrální 
bance, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropské 
radě pro systémová rizika34) obdobně, přičemž při 
poskytnutí informací podle písmena e) mohou být takové 
informace poskytnuty pouze po předchozím sdělení 

32013L0036 Čl. 57 odst. 4 a 6 4. Provádějí-li orgány nebo subjekty uvedené v odstavci 1 
zjišťování nebo vyšetřování s pomocí, jejíž povaha vyplývá z 
jejich konkrétní pravomoci, osob k tomu pověřených, které 
nejsou zaměstnanci veřejné správy, může členský stát rozšířit 
možnost výměny informací stanovenou v odst. 3 prvním 
pododstavci na tyto osoby za podmínek upřesněných v odst. 
3 druhém pododstavci.  

6. Pro uplatnění odstavce 4 sdělí orgány nebo subjekty 
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jmen a přesného vymezení úkolů osob, jimž mají být tyto 
informace předány. 

uvedené v odstavci 3 příslušným orgánům, které sdělily 
dotyčnou informaci, jména a přesné vymezení úkolů osob, 
jimž má být informace předána. 

§ 25a odst. 6 (6) Informace získané v souvislosti s výkonem dohledu 
mohou být poskytovány též orgánům Evropské unie, je-li 
to zapotřebí ke splnění závazků vyplývajících z 
mezinárodní smlouvy, a dále příslušným orgánům 
dohledu nebo subjektům odpovědným za uplatňování 
pravidel týkajících se strukturálního oddělení v rámci 
skupiny. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 12 
písm. b)  

h) příslušnými orgány nebo subjekty odpovědnými za 
uplatňování pravidel týkajících se strukturálního oddělení v 
rámci bankovní skupiny.  

§ 25a odst. 7 (7) Informace získané v souvislosti s výkonem 
dohledu mohou být na výslovnou žádost poskytovány 
též 

 
a) Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance 

pro účely hodnocení v rámci programu hodnocení 
finančního sektoru, 

b) Bance pro mezinárodní platby pro účely 
kvantitativních studií dopadu, 
c) Radě pro finanční stabilitu pro účely její dohlížecí 
funkce. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 14   1. Bez ohledu na čl. 53 odst. 1 a článek 54 mohou příslušné 
orgány při dodržení podmínek stanovených v odstavcích 2, 
3 a 4 tohoto článku předat některé informace následujícím 
subjektům nebo je s nimi sdílet:  
a) Mezinárodní měnový fond a Světová banka, pro účely 
hodnocení v rámci programu hodnocení finančního sektoru;  
b) Banka pro mezinárodní platby, pro účely kvantitativních 
studií dopadu;  
c) Rada pro finanční stabilitu, pro účely její dohlížecí funkce. 

§ 25a odst. 9 (9) Poskytnutí informací podle odstavce 7 je 
dále možné, pouze pokud 
 
a) mají souhrnnou, či anonymizovanou podobu, přičemž 

jiné informace je možné poskytnout jen v prostorách 
České národní banky, 

b) je žádost dostatečně odůvodněna s ohledem na 
konkrétní úkoly žádajícího subjektu v souladu s jeho 
mandátem stanoveným příslušnými mezinárodními 
smlouvami nebo úmluvami upravujícími jeho činnost, 

c) je žádost dostatečně konkrétní, pokud jde o povahu, 
rozsah a formát požadovaných informací a způsob 
jejich sdělení nebo předání, 

d) požadované informace jsou nezbytně nutné k plnění 
konkrétních úkolů žádajícího subjektu a nepřesahují 
rámec jeho úkolů, jež jsou mu stanoveny příslušnými 
mezinárodními smlouvami nebo úmluvami 
upravujícími jeho činnost a 

e) žádající subjekt podle odstavce 7 poskytne 
dostatečné záruky, že informace budou předány 
nebo sděleny výlučně osobám přímo zapojeným do 

32019L0878 čl. 1 odst. 14  2. Příslušné orgány mohou důvěrné informace sdílet pouze 
na výslovnou žádost dotčeného subjektu a jsou-li splněny 
alespoň tyto podmínky:  
a) žádost je patřičně zdůvodněna s ohledem na konkrétní 
úkoly žádajícího subjektu v souladu s jeho mandátem 
stanoveným právními předpisy; 
b) žádost je dostatečně konkrétní, pokud jde o povahu, 
rozsah a formát požadovaných informací a způsob jejich 
sdělení nebo předání;  
c) požadované informace jsou nezbytně nutné k plnění 
konkrétních úkolů žádajícího subjektu a nepřesahují rámec 
jeho úkolů stanovených právními předpisy;  
d) informace jsou předány nebo sděleny výlučně osobám 
přímo zapojeným do plnění konkrétního úkolu;  
e) osoby mající přístup k těmto informacím podléhají 
požadavkům profesního tajemství alespoň rovnocenným 
těm, které jsou uvedeny v čl. 53 odst. 1.  
 
3. Podá-li žádost kterýkoli ze subjektů uvedených v odstavci 
1, mohou příslušné orgány předat pouze souhrnné nebo 
anonymizované informace; jiné informace mohou sdílet 
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plnění konkrétního úkolu a že tyto informace budou 
chráněny profesním tajemstvím nejméně v rozsahu 
povinnosti mlčenlivosti podle tohoto zákona. 

 

pouze ve svých prostorách. 

§ 25k odst. 1 (1) Nebylo-li dosaženo dohody mezi orgánem určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě a Českou 
národní bankou o uložení opatření  nebo sdělení pokynu 
Českou národní bankou družstevní záložně ovládané 
evropskou ovládající úvěrovou institucí, evropským 
ovládajícím investičním podnikem, evropskou finanční 
holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou finanční 
holdingovou osobou, a to ve lhůtě 4 měsíců ode dne, 
kdy orgán určený k výkonu dohledu na konsolidovaném 
základě předložil České národní bance zprávu o 
posouzení krytí rizik kapitálem skupiny, zprávu o držení 
dodatečného kapitálu touto skupinou, nebo zprávu o 
posouzení rizika likvidity této skupiny, je Česká národní 
banka příslušná uvedené družstevní záložně uložit 
samostatně na individuálním nebo subkonsolidovaném 
základě opatření podle § 21c odst. 4 písm. f) nebo g) 
nebo sdělit pokyn podle § 21f; přitom přihlédne k 
posouzení rizik členů této skupiny vyjádřenému ve 
stanovisku příslušných orgánů určených k výkonu 
dohledu nad členy této skupiny a těmto orgánům zašle 
na vědomí stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí. 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 38  1. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a 
příslušné orgány odpovědné za dohled nad dceřinými 
podniky mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční 
holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené 
finanční holdingové společnosti v EU učiní vše, co je v jejich 
silách, aby dosáhly společného rozhodnutí:  
a) o použití článků 73 a 97 pro stanovení přiměřenosti 
konsolidované úrovně kapitálu skupiny institucí s ohledem 
na její finanční situaci a profil rizika a požadovanou úroveň 
kapitálu pro použití čl. 104 odst. 1 písm. a) na všechny 
subjekty v dané skupině institucí a na konsolidovaném 
základě; b) o opatřeních k řešení významných záležitostí a 
závažných zjištění týkajících se dohledu nad likviditou 
včetně těch, které se týkají přiměřenosti organizace a řízení 
rizik, jak vyžaduje článek 86, a těch, které se týkají potřeby 
uložení požadavků na likviditu pro konkrétní instituce v 
souladu s článkem 105;  
c) o jakémkoli pokynu k držení dodatečného kapitálu 
uvedeném v čl. 104b odst. 3. 

§ 25k odst. 2 (2) Česká národní banka může v posledních 7 dnech 
před uplynutím lhůty  podle odstavce 1 požádat 
Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu podle 
čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1093/2010; pokud Česká národní banka nebo příslušné 
orgány určené k výkonu dohledu nad členy dotčené 
skupiny uvedené v odstavci 1 požádají o toto urovnání 
sporu, přeruší Česká národní banka řízení o uložení 
opatření či sdělení pokynu do vydání rozhodnutí 
Evropským orgánem pro bankovnictví. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 38  2. Společných rozhodnutí podle odstavce 1 bude dosaženo:  
a) pro účely odst. 1 písm. a) tohoto článku do čtyř měsíců 
poté, co orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě předloží ostatním dotčeným příslušným orgánům 
zprávu obsahující posouzení rizika skupiny institucí v 
souladu s článkem 104a;  
b) pro účely odst. 1 písm. b) tohoto článku do čtyř měsíců 
poté, co orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě předloží zprávu obsahující posouzení profilu rizika 
likvidity skupiny institucí v souladu s články 86 a 105;  
c) pro účely odst. 1 písm. c) tohoto článku do čtyř měsíců 
poté, co orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě předloží zprávu obsahující posouzení rizika skupiny 
institucí v souladu s článkem 104b.  
Společná rozhodnutí uvedená v odstavci 1 tohoto článku 
také náležitě zohlední posouzení rizika dceřiných podniků 
vypracované dotčenými příslušnými orgány v souladu s 
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články 73, 97, 104a a 104b.  
Společná rozhodnutí uvedená v odst. 1 písm. a) a b) mají 
podobu dokumentů obsahujících úplná odůvodnění, které 
mateřské instituci v EU poskytne orgán vykonávající dohled 
na konsolidovaném základě. V případě nesouhlasu 
konzultuje orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě na žádost kteréhokoli jiného dotčeného příslušného 
orgánu orgán EBA. Orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě může konzultovat orgán EBA z 
vlastního podnětu. 

§ 25k odst. 5 a 6 (7) (5) Družstevní záložna je povinna udržovat kapitál na 
individuálním nebo konsolidovaném základě nad  
minimální úrovní a plnit zvláštní požadavky na 
likviditu, je-li jí tato povinnost uložena rozhodnutím 
vydaným, v dohodě s Českou národní bankou, 
orgánem jiného členského státu vykonávajícím 
dohled na konsolidovaném základě.  

(6) Pokyn k držení dodatečného kapitálu určí a sdělí 
družstevní záložně příslušný orgán jiného členského 
státu určený k výkonu dohledu na konsolidovaném 
základě po dohodě s Českou národní bankou. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 38  2. Společných rozhodnutí podle odstavce 1 bude dosaženo:  
a) pro účely odst. 1 písm. a) tohoto článku do čtyř měsíců 
poté, co orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě předloží ostatním dotčeným příslušným orgánům 
zprávu obsahující posouzení rizika skupiny institucí v 
souladu s článkem 104a;  
b) pro účely odst. 1 písm. b) tohoto článku do čtyř měsíců 
poté, co orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě předloží zprávu obsahující posouzení profilu rizika 
likvidity skupiny institucí v souladu s články 86 a 105;  
c) pro účely odst. 1 písm. c) tohoto článku do čtyř měsíců 
poté, co orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě předloží zprávu obsahující posouzení rizika skupiny 
institucí v souladu s článkem 104b.  
Společná rozhodnutí uvedená v odstavci 1 tohoto článku 
také náležitě zohlední posouzení rizika dceřiných podniků 
vypracované dotčenými příslušnými orgány v souladu s 
články 73, 97, 104a a 104b.  
Společná rozhodnutí uvedená v odst. 1 písm. a) a b) mají 
podobu dokumentů obsahujících úplná odůvodnění, které 
mateřské instituci v EU poskytne orgán vykonávající dohled 
na konsolidovaném základě. V případě nesouhlasu 
konzultuje orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě na žádost kteréhokoli jiného dotčeného příslušného 
orgánu orgán EBA. Orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě může konzultovat orgán EBA z 
vlastního podnětu. 

§ 28 odst. 2 
písm. a) bod 7. 

(2) K odstranění zjištěných nedostatků může Česká 
národní banka  
  
a) uložit, aby osoba podléhající jejímu dohledu  

1. udržovala kapitál nad minimální úrovní požadavků 
na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského 

32019L0878 čl. 1 odst. 32 písm. 
a)  
 

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4 a 5, čl. 101 odst. 4 a 
článku 102 této směrnice a uplatňování nařízení (EU) č. 
575/2013 mají příslušné orgány alespoň pravomoc:  
a) požadovat, aby instituce měly dodatečný kapitál 
převyšující požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 
575/2013, za podmínek uvedených ve článku 104a této 
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parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,  
2. zlepšila uspořádání, strategie, postupy a jiné 

mechanismy tak, aby obnovila nebo posílila jejich 
soulad s tímto zákonem, právním předpisem 
provádějícím tento zákon, rozhodnutím nebo 
opatřením obecné povahy vydaným podle tohoto 
zákona, přímo použitelným předpisem Evropské 
unie upravujícím obezřetnostní požadavky, 
nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise,  

3. předložila plán na obnovení souladu s požadavky 
České národní banky podle tohoto zákona a 
přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím obezřetnostní požadavky a zavedla 
jej ve stanoveném termínu,  

4. uplatňovala specifické zásady a postupy pro 
tvorbu opravných položek k aktivům a rezerv 
nebo pro stanovení kapitálových požadavků,  

5. omezila, ukončila nebo neprováděla některé 
obchody, operace nebo činnosti, které znamenají 
nadměrné riziko pro družstevní záložnu,  

6. omezila distribuční síť, včetně případného snížení 
počtu obchodních míst,  

7. snížila rizika spojená s jejími činnostmi, produkty 
nebo systémy, včetně činností, jejichž výkonem 
družstevní záložna pověřila jinou osobu, 

 

směrnice;  
b) požadovat posílení systémů, postupů, mechanismů a 
strategií zavedených v souladu s články 73 a 74;  
c) požadovat, aby instituce předložily plán na obnovení 
souladu s požadavky dohledu podle této směrnice a podle 
nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovily lhůtu pro jeho 
provedení, včetně úprav tohoto plánu z hlediska rozsahu a 
lhůty;  
d) požadovat, aby instituce používaly specifický systém 
tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy 
z hlediska kapitálových požadavků;  
e) zakázat nebo omezit obchody, operace nebo síť institucí 
nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají 
nadměrné riziko pro zdraví instituce;  
f) požadovat snížení rizika obsaženého v činnostech, 
produktech a systémech institucí, včetně činností v rámci 
outsourcingu;  
g) požadovat, aby instituce omezily pohyblivou složku 
odměny stanovením její výše jako procentního podílu 
celkových čistých výnosů v případě, že je tato složka 
odměny neslučitelná s udržováním řádného kapitálového 
základu;  
h) požadovat, aby instituce využívaly čisté zisky k posílení 
kapitálu;  
i) omezit nebo zakázat, aby instituce rozdělovala výnosy 
nebo vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo 
držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento 
zákaz nepředstavuje nesplnění závazků dané instituce;  
j) uložit požadavky na další nebo častější podávání zpráv, 
včetně zpráv o kapitálu, likviditě a páce;  
k) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 
týkajících se nesouladu splatností mezi aktivy a pasivy; 
l) požadovat poskytnutí doplňujících informací. 

§ 28 odst. 2 
písm. a) bod 10. 

10. omezila rozdělení zisku nebo nerozdělila zisk 
nebo zakázala rozdělení kapitálu nebo úrokové 
platby členům či držitelům nástrojů vedlejšího 
kapitálu tier 1 podle čl. 51 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013; pokud 
tento zákaz nepředstavuje nesplnění závazků 
této osoby,  

 

32019L0878 čl. 1 odst. 32 
písm. a)  
 

i) omezit nebo zakázat, aby instituce rozdělovala výnosy 
nebo vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo 
držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento 
zákaz nepředstavuje nesplnění závazků dané instituce;  
 

§ 28 odst. 2 
písm. b) 

b) uložit dodatečné nebo častější předkládání výkazů, 
včetně informací o kapitálu a likviditních pozicích, 

32019L0878 čl. 1 odst. 32 
písm. a)  

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4 a 5, čl. 101 odst. 4 a 
článku 102 této směrnice a uplatňování nařízení (EU) č. 
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likviditě a páce za podmínky, že tento požadavek je 
vhodný a přiměřený z hlediska účelu, pro který jsou 
informace požadovány, a že požadované informace 
nejsou duplicitní s jinými požadovanými informacemi, 

 

575/2013 mají příslušné orgány alespoň pravomoc:  
a) požadovat, aby instituce měly dodatečný kapitál 
převyšující požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 
575/2013, za podmínek uvedených ve článku 104a této 
směrnice;  
b) požadovat posílení systémů, postupů, mechanismů a 
strategií zavedených v souladu s články 73 a 74;  
c) požadovat, aby instituce předložily plán na obnovení 
souladu s požadavky dohledu podle této směrnice a podle 
nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovily lhůtu pro jeho 
provedení, včetně úprav tohoto plánu z hlediska rozsahu a 
lhůty;  
d) požadovat, aby instituce používaly specifický systém 
tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy 
z hlediska kapitálových požadavků;  
e) zakázat nebo omezit obchody, operace nebo síť institucí 
nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají 
nadměrné riziko pro zdraví instituce;  
f) požadovat snížení rizika obsaženého v činnostech, 
produktech a systémech institucí, včetně činností v rámci 
outsourcingu;  
g) požadovat, aby instituce omezily pohyblivou složku 
odměny stanovením její výše jako procentního podílu 
celkových čistých výnosů v případě, že je tato složka 
odměny neslučitelná s udržováním řádného kapitálového 
základu;  
h) požadovat, aby instituce využívaly čisté zisky k posílení 
kapitálu;  
i) omezit nebo zakázat, aby instituce rozdělovala výnosy 
nebo vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo 
držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento 
zákaz nepředstavuje nesplnění závazků dané instituce; 
 j) uložit požadavky na další nebo častější podávání zpráv, 
včetně zpráv o kapitálu, likviditě a páce;  
k) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 
týkajících se nesouladu splatností mezi aktivy a pasivy; 
l) požadovat poskytnutí doplňujících informací. 
 
2. Pro účely odst. 1 písm. j) mohou příslušné orgány 
institucím uložit požadavky na další nebo častější podávání 
zpráv pouze v případě, že příslušný požadavek je vhodný a 
přiměřený z hlediska účelu, pro který jsou informace 
požadovány, a že požadované informace nejsou duplicitní. 
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Pro účely článků 97 až 102 se za duplicitní považují veškeré 
další informace, které mohou být od institucí požadovány, 
pokud totožné nebo v podstatě totožné informace již byly 
příslušnému orgánu podány jiným způsobem nebo mohou 
být příslušným orgánem vytvořeny. Příslušný orgán 
nepožaduje od instituce podání dalších informací, jestliže 
informace již dříve obdržel v jiném formátu nebo s jinou 
úrovní podrobnosti a tento jiný formát nebo jiná úroveň 
podrobnosti mu nebrání sestavit informace stejné kvality a 
spolehlivosti, jakou by měly informace sestavené na základě 
dalších informací, které by jinak byly podány.“ 

§ 28 odst. 2 
písm. c) 

c) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 
nesouladu splatnosti aktiv a závazků, s přihlédnutím 
ke konkrétnímu modelu podnikání družstevní 
záložny, a k uspořádáním, postupům a 
mechanismům družstevní záložny, zejména podle § 
7a odst. 1 písm. b) a k systémovému riziku likvidity, 
které ohrožuje jednotu finančního trhu České 
republiky, 

 

32019L0878 čl. 1 odst. 34   34) V článku 105 se zrušuje písmeno d). 

§ 28 odst. 2 
písm. f) 

f) uložit přísnější omezení rozdělení zisku po zdanění 
týkající se rozdělení kmenového kapitálu tier 1 než 
podle § 8aj odst. 4 3, pokud Česká národní banka 
neschválila plán na obnovení kapitálu., 

 

32013L0036 Čl. 65 odst. 1 1. Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů v oblasti 
dohledu podle článku 64 a právo členských států stanovit a 
ukládat trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro 
správní sankce a jiná správní opatření použitelné v případě 
porušení vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí tato 
směrnice, a nařízení (EU) č. 575/2013, a přijmou veškerá 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla uvedená 
pravidla uplatňována. Pokud se členské státy rozhodnou, že 
nestanoví správní sankce v případě porušení, na něž se 
vztahuje vnitrostátní trestní právo, sdělí Komisi příslušná 
trestněprávní ustanovení. Správní sankce a jiná správní 
opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

  32013L0036 Čl. 142 odst. 4 4. V případě, že příslušný orgán plán zachování kapitálu 
neschválí v souladu s odstavcem 3, nařídí některé z 
následujících opatření, popřípadě obě tato opatření 
současně:  

a) příslušný orgán bude požadovat, aby instituce navýšila svůj 
kapitál na určenou výši, a to ve stanovených lhůtách;  

b) příslušný orgán vykoná svou pravomoc dle článku 102 
nařídit přísnější omezení týkající se rozdělování výnosů, než 
které požaduje článek 141. 

§ 28 odst. 3  (3) Česká národní banka může uložit opatření podle 32019L0878 čl. 1 odst. 32 písm. 2. Pro účely odst. 1 písm. j) mohou příslušné orgány 
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odstavce 2 písm. a) bodu 1, zejména pokud  
 
a) zjistí nedostatky v uspořádání, strategiích, postupech 

nebo jiných mechanismech řídicího a kontrolního 
systému upravených tímto zákonem, právním 
předpisem jej provádějícím, nesplnění požadavků 
podle čl. 393 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 nebo nedostatky ve 
strategiích nebo postupech podle § 8a odst. 1, nebo 
v jejich uplatňování,  

b) se na rizika nebo prvky rizik nevztahují požadavky na 
kapitál upravené v tomto zákoně nebo přímo 
použitelném předpise Evropské unie upravujícím 
obezřetnostní požadavky,  

c) uložení opatření podle odstavce 2 písm. a) bodu 2, 
bodů 5 a 6 a bodů 8 až 10, odstavce 2 písm. c) nebo 
opatření podle odstavce 4 písm. a) až f) se jeví jako 
nedostatečné k dosažení nápravy v přiměřeném 
čase,  

d) je pravděpodobné, že nesplnění požadavků ohledně 
používání odpovídajícího přístupu bude mít za 
následek nedostatečné kapitálové požadavky,  

e) je pravděpodobné, že ačkoliv budou dodrženy 
požadavky podle tohoto zákona nebo přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
obezřetnostní požadavky, rizika budou podceněna,  

f) družstevní záložna oznámí České národní bance 
podle čl. 377 odst. 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, že z výsledků 
zátěžových testů vyplývá potřeba kapitálu ve výši, 
která významně přesahuje její kapitálový požadavek 
ke krytí portfolia obchodování s korelací.  

 

a) 
(čl. 104 odst. 2)  
 

institucím uložit požadavky na další nebo častější podávání 
zpráv pouze v případě, že příslušný požadavek je vhodný a 
přiměřený z hlediska účelu, pro který jsou informace 
požadovány, a že požadované informace nejsou duplicitní.  
Pro účely článků 97 až 102 se za duplicitní považují veškeré 
další informace, které mohou být od institucí požadovány, 
pokud totožné nebo v podstatě totožné informace již byly 
příslušnému orgánu podány jiným způsobem nebo mohou 
být příslušným orgánem vytvořeny.  
Příslušný orgán nepožaduje od instituce podání dalších 
informací, jestliže informace již dříve obdržel v jiném formátu 
nebo s jinou úrovní podrobnosti a tento jiný formát nebo jiná 
úroveň podrobnosti mu nebrání sestavit informace stejné 
kvality a spolehlivosti, jakou by měly informace sestavené 
na základě dalších informací, které by jinak byly podány.“; 

§ 28 odst. 4 (4) Česká národní banka může osobě podléhající jejímu 
dohledu uložit, aby pro účely řízení úrokového rizika 
investičního portfolia použila standardizovanou metodiku 
stanovenou přímo použitelným předpisem Komise v 
přenesené pravomoci (EU), kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, 
upravujícím standardizovanou metodiku pro hodnocení 
úrokového rizika investičního portfolia, pokud 
zjednodušená standardizovaná metodika nebo systém 
řízení úrokového rizika investičního portfolia používaný 

32019L0878 čl. 1 odst. 21  3. Příslušný orgán může vyžadovat, aby instituce 
uplatňovala standardizovanou metodiku uvedenou v 
odstavci 1 v případě, že interní systémy zavedené touto 
institucí za účelem hodnocení rizik uvedených ve zmíněném 
odstavci nejsou uspokojivé.  
4. Příslušný orgán může vyžadovat, aby malá a nepříliš 
složitá instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 145 nařízení 
(EU) č. 575/2013 používala standardizovanou metodiku, 
pokud se domnívá, že zjednodušená standardizovaná 
metodika není vhodná ke zjištění úrokového rizika 
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povinnou osobou nezajišťují řádnou identifikaci, 
hodnocení, řízení a snižování úrokového rizika 
investičního portfolia. 
 

vyplývajícího z investičního portfolia této instituce. 

§ 28g odst. 2 
písm. e) 

(2) Povolení může být dále odňato, jestliže  
 
a) družstevní záložna nezačala podnikat do 12 měsíců 

ode dne udělení povolení nebo po dobu 6 měsíců 
nepřijímá vklady od členů nebo jim neposkytuje 
úvěry,  

b) v činnosti družstevní záložny byl zjištěn nedostatek 
v činnosti, který by současně mohl naplnit znaky 
přestupku podle § 27b odst. 2 písm. a), d), f), g), h), 
i), j), k), l), m), o), p) nebo q)a), d), f), g), h), i), k), l) 
nebo m),  

c) žadatel v žádosti o povolení uvedl nepravdivé údaje 
nebo zamlčel podstatné údaje nezbytné pro 
posouzení této žádosti, 

d) proti družstevní záložně bylo vydáno pravomocné 
rozhodnutí pro závažné porušení zákona 
upravujícího opatření proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, nebo 

e) družstevní záložna nesplňuje požadavky stanovené 
v  části třetí, čtvrté nebo šesté nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, s výjimkou 
požadavků  podle čl. 92a a 92b tohoto nařízení, 
nebo nesplňuje požadavky stanovené na základě 
§ 28 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo v § 28 odst. 2 
písm. c) nebo již není schopna plnit své závazky 
vůči věřitelům. 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 8  d) nadále již nesplňuje obezřetnostní požadavky stanovené 
v části třetí, čtvrté nebo šesté nařízení (EU) č. 575/2013, s 
výjimkou požadavků stanovených v článcích 92a a 92b 
uvedeného nařízení, nebo uložené podle čl. 104 odst. 1 
písm. a) nebo článku 105 této směrnice nebo nadále již není 
schopna plnit své závazky vůči svým věřitelům, a zejména 
pokud již nezajišťuje bezpečnost majetkových hodnot jí 
svěřených vkladateli;“. 

§ 28g odst. 3 (3) Česká národní banka odejme povolení, jestliže zjistí, 
že celkový kapitálový poměr družstevní záložny na 
individuálním základě je menší než jedna třetina 
celkového kapitálového poměru podle čl. 92 odst. 1 
písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. Česká národní banka též odejme povolení 
družstevní záložně, která splňuje podmínky pro 
uplatnění opatření k řešení krize podle zákona 
upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na 
finančním trhu vyjma existence veřejného zájmu na 
řešení krize družstevní záložny. 
 

32019L0879 Čl. 1 odst. 10 Členské státy zajistí, aby u instituce nebo subjektu 
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d), ve vztahu k 
nimž se orgán příslušný k řešení krize domnívá, že 
podmínky stanovené v čl. 32 odst. 1 písm. a) a b) jsou 
splněny, ale že opatření k řešení krize by nebyla ve 
veřejném zájmu podle čl. 32 odst. 1 písm. c), byla 
provedena řádná likvidace v souladu s platným vnitrostátním 
právem.“; 
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§ 28i odst. 1 
písm. c) 

c) informace o přístupu a metodách České národní 
banky, včetně kritérií pro uplatňování zásady 
přiměřenosti, používaných při výkonu dohledu nad 
družstevními záložnami podle § 21a, 

32019L0878 čl. 1 odst. 54  
(čl.(143 odst. 1 písm. 

c)) 
 

c) obecná kritéria a metodiky, které používají při přezkumu a 
hodnocení podle článku 97, včetně kritérií pro uplatňování 
zásady proporcionality podle čl. 97 odst. 4;“. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32013L0036 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových 
institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky o změně směrnice 2002/87/ES 
a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES. 

32019L0878 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 
2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu 

  

 

 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMCLN41R)



Rozdílová tabulka č. 3               VIII. 

            

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony  

Odpovídající předpis EU 

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

 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 1 odst. 1  
Pozn. pod čarou 1 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze 
dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění 
investorů. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze 
dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v 
platebních systémech a v systémech vypořádání 
obchodů s cennými papíry, ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES a 
2010/78/EU. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES 
ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke 
kotování na burze cenných papírů a o informacích, 
které k nim mají být zveřejněny, ve znění směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES, 
2003/71/ES, 2004/109/ES a 2005/1/ES. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES 
ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na 
průhlednost týkajících se informací o emitentech, 
jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na 
regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, ve 
znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 
2008/22/ES, 2010/73/EU, 2010/78/EU a 2013/50/EU. 
Směrnice Komise 2007/14/ES ze dne 8. března 2007, 
kterou se stanoví prováděcí pravidla k některým 
ustanovením směrnice 2004/109/ES o harmonizaci 

32019L0878 čl. 2 odst. 1 druhý 
pododstavec 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz 
na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 
státy. 
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požadavků na průhlednost týkajících se informací o 
emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k 
obchodování na regulovaném trhu, ve znění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2013/50/EU. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES 
ze dne 11. července 2007 o výkonu některých práv 
akcionářů ve společnostech s kótovanými akciemi, ve 
znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 
2014/59/EU a 2017/828. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU 
ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti 
úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad 
úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně 
směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 
2006/49/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu 
a Rady 2014/17/EU 2014/59/EU, (EU) 2015/2366, 
(EU) 2018/843 a (EU) 2019/878. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU 
ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o 
změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, ve znění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
909/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2016/1034. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/879, ze dne 20. května 2019, kterou se mění 
směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost 
úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat 
ztráty a schopnost rekapitalizace, a směrnice 
98/26/ES. 
 

§ 2 odst. 6 písm. 
a) 

a) institucí instituce podle čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 3 3) „institucí“ instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení 
(EU) č. 575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. 
b) 

b) úvěrovou institucí úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 
1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 1 1) „úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 
1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. 
c) 

c) investičním podnikem investiční podnik podle čl. 4 
odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 2 2) „investičními podniky“ investiční podniky ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 2 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. 
d) 

d) finanční institucí finanční instituce podle čl. 4 odst. 1 
bodu 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
22 

22)„finanční institucí“ finanční instituce ve smyslu čl. 4 odst. 
1 bodu 26 nařízení (EU) č. 575/2013; 

 

§ 2 odst. 6 písm. e) podnikem pomocných služeb podnik pomocných 32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 17) „podnikem pomocných služeb“ podnik pomocných služeb 
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e) služeb podle čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

17 ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. f) f) ovládající osobou mateřský podnik podle čl. 4 odst. 1 
bodu 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
14 

14) „mateřským podnikem“ mateřský podnik ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 15 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. 
g) 

g) ovládanou osobou dceřiný podnik podle čl. 4 odst. 1 
bodu 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
15 

15) „dceřiným podnikem“ dceřiný podnik ve smyslu čl. 4 odst. 
1 bodu 16 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. 
h) 

h) tuzemskou finanční holdingovou osobou osoba 
podle čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem nebo 
bydlištěm v České republice, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
26 

26) „mateřskou finanční holdingovou společností v členském 
státě“ mateřská finanční holdingová společnost v členském 
státě ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) č. 
575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. i) i) evropskou finanční holdingovou osobou osoba podle 
čl. 4 odst. 1 bodu 31 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
27 

27) „mateřskou finanční holdingovou společností v EU“ 
mateřská finanční holdingová společnost v EU ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 31 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. j) j) tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou 
osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 32 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se sídlem nebo 
bydlištěm v České republice, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
28 

28) „mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v 
členském státě“ mateřská smíšená finanční holdingová 
společnost v členském státě ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 32 
nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. 
k) 

k) evropskou smíšenou finanční holdingovou osobou 
osoba podle čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
29 

29) „mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v 
EU“ mateřská smíšená finanční holdingová společnost v EU 
ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 33 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. 
q) 

q) konsolidovaným základem konsolidovaný základ 
podle čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
44 

44) „konsolidovaným základem“ konsolidovaný základ ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. r) r) ovládáním kontrola podle čl. 4 odst. 1 bodu 37 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
34 

34) „kontrolou“ kontrola ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 37 
nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. 
s) 

s) orgánem určeným k výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě orgán podle čl. 4 odst. 1 bodu 
41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, 

32013L0036 Čl. 3 odst. 1 bod 
37 

37) „orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném 
základě“ orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 41 nařízení (EU) č. 
575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. t) t) skupinou skupina podle čl. 4 odst. 1 bodu 138 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, 

32019L0878 Čl. 1 odst. 2 písm. 
a) 

63) „skupinou“ skupina ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 138 
nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 2 odst. 6 písm. 
u) 

u) Evropským orgánem pro bankovnictví Evropský 
orgánu dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) 
podle čl. 1 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1093/2010. 

32010R1093 čl. 1 odst. 1 1.   Tímto nařízením se zřizuje Evropský orgán dohledu 
(Evropský orgán pro bankovnictví) (dále jen „orgán pro 
bankovnictví“). 

§ 9a odst. 1 (1) Obchodník s cennými papíry, který není bankou, 
přijme a uplatňuje spolehlivé, účinné a úplné strategie 
a postupy pro stanovení, průběžné posuzování a 
udržování vnitřně stanoveného kapitálu v takové výši, 

32019L0878 Čl. 1 odst. 33  1. Podle strategií a postupů uvedených v článku 73 instituce 
určí vnitřně stanovený kapitál v přiměřené kapitálové výši, 
která stačí k pokrytí veškerých rizik, jimž je instituce 
vystavena, a k zajištění toho, aby kapitál instituce byl 
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struktuře a rozložení, aby dostatečně pokrýval rizika, 
kterým je nebo by mohl být vystaven, i potenciální 
ztráty vyplývající ze zátěžových scénářů, včetně těch 
zjištěných zátěžovými testy podle § 135c odst. 2. 
Obchodník s cennými papíry, který je bankou, 
postupuje podle zákona upravujícího činnost bank. 

 

schopen absorbovat potenciální ztráty vyplývající ze 
zátěžových scénářů, včetně těch, které byly zjištěny při 
zátěžových testech v rámci dohledu uvedených v článku 
100. 

§ 9a odst. 3 (3) Povinnosti  podle odstavců 1 a 2 má na individuálním 
základě pouze obchodník s cennými papíry, který  
a) není ovládán tuzemskou ovládající bankou, 

tuzemským ovládajícím obchodníkem s cennými 
papíry, tuzemskou finanční holdingovou osobou ani 
tuzemskou smíšenou finanční holdingovou osobou, 

b) neovládá instituci, finanční instituci nebo podnik 
pomocných služeb, nebo  

c) není zahrnut do konsolidace podle čl. 19 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 

 

32013L0036 čl. 108 odst. 1 a 2 1.   Příslušné orgány vyžadují, aby každá instituce, která 
není ani dceřiným podnikem v členském státě, v němž je 
povolena a kde je nad ní vykonáván dohled, ani mateřským 
podnikem, a každá instituce, která není zahrnuta do 
konsolidace podle článku 19 nařízení (EU) č. 575/2013, 
plnila povinnosti stanovené v článku 73 této směrnice na 
individuálním základě. 
Příslušné orgány mohou upustit od požadavků stanovených 
v článku 73 této směrnice, pokud jde o úvěrovou instituci 
podle článku 10 nařízení (EU) č. 575/2013. 
V případě, že příslušné orgány upustí od použití 
kapitálových požadavků na konsolidovaném základě 
stanovených v článku 15 nařízení (EU) č. 575/2013, použijí 
se na individuálním základě požadavky článku 73 této 
směrnice. 
2.   Příslušné orgány vyžadují, aby mateřské instituce v 
členském státě v rozsahu a způsobem, jež stanovuje část 
první hlava II kapitola 2 oddíly 2 a 3 nařízení (EU) č. 
575/2013, splňovaly povinnosti stanovené v článku 73 této 
směrnice na konsolidovaném základě. 

§ 9a odst. 4 (4) Povinnosti  podle odstavců 1 a 2 na 
konsolidovaném základě v rozsahu a způsobem podle 
části první hlavy druhé kapitoly 2 oddílů 2 a 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 má 
tuzemský ovládající obchodník s cennými papíry a 
evropský ovládající investiční podnik. 

32019L0878 (čl. 1 odst. 2) 3.   Aby se zajistilo uplatňování požadavků nebo pravomocí 
v oblasti dohledu stanovených v této směrnici nebo v 
nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě v souladu s touto směrnicí a 
uvedeným nařízením, zahrnují pojmy „instituce“, „mateřská 
instituce v členském státě“, „mateřská instituce v EU“ a 
„mateřský podnik“ rovněž: 
a)finanční holdingové společnosti a smíšené finanční 
holdingové společnosti schválené v souladu s článkem 21a 
této směrnice; 
b)určené instituce ovládané mateřskou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou finanční holdingovou 
společností v členském státě nebo mateřskou smíšenou 
finanční holdingovou společností v členském státě, pokud 
příslušná mateřská společnost nepodléhá schválení v 
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souladu s čl. 21a odst. 4 této směrnice, a 
c)finanční holdingové společnosti, smíšené finanční 
holdingové společnosti nebo instituce určené podle čl. 21a 
odst. 6 písm. d) této směrnice. 

§ 9a odst. 5 (5) Povinnosti  podle odstavců 1 a 2 na 
subkonsolidovaném základě má ovládající obchodník 
s cennými papíry pokud ovládá osobu z jiného než 
členského státu, která je institucí nebo společností 
spravující  aktiva ve smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 
2002/87/ES, nebo v ní drží účast. 

32019L0878 
 

(čl. 1 odst. 2) 3.   Aby se zajistilo uplatňování požadavků nebo pravomocí 
v oblasti dohledu stanovených v této směrnici nebo v 
nařízení (EU) č. 575/2013 na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě v souladu s touto směrnicí a 
uvedeným nařízením, zahrnují pojmy „instituce“, „mateřská 
instituce v členském státě“, „mateřská instituce v EU“ a 
„mateřský podnik“ rovněž: 
a)finanční holdingové společnosti a smíšené finanční 
holdingové společnosti schválené v souladu s článkem 21a 
této směrnice; 
b)určené instituce ovládané mateřskou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou finanční holdingovou 
společností v členském státě nebo mateřskou smíšenou 
finanční holdingovou společností v členském státě, pokud 
příslušná mateřská společnost nepodléhá schválení v 
souladu s čl. 21a odst. 4 této směrnice, a 
c)finanční holdingové společnosti, smíšené finanční 
holdingové společnosti nebo instituce určené podle čl. 21a 
odst. 6 písm. d) této směrnice. 

  32013L0036 (čl. 108 odst. 4) (4) Příslušné orgány vyžadují, aby dceřiné instituce uplatňovaly 
požadavky stanovené v článku 73 na subkonsolidovaném základě, 

jestliže tyto instituce nebo mateřský podnik v případě, že jím je 
finanční holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová 
společnost, mají ve třetí zemi dceřiný podnik ve formě instituce 
nebo finanční instituce nebo společnosti spravující aktiva ve 
smyslu čl. 2 bodu 5 směrnice 2002/87/ES nebo ve společnosti s 
takovou formou drží účast. 

§ 9aj odst. 1 a 2 (1) Obchodník s cennými papíry, tuzemský ovládající 
obchodník s cennými papíry a evropský ovládající 
investiční podnik, který má povolení k poskytování 
investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo h), 
jehož průměrný počet zaměstnanců dosahuje alespoň 
počtu 250 a který má podle poslední účetní závěrky 
roční úhrn čistého obratu odpovídající částce alespoň 
50 000 000 EUR nebo jehož aktiva celkem odpovídají 
částce alespoň 43 000 000 EUR, průběžně udržuje 
kmenový kapitál tier 1 podle čl. 50 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (dále jen 

32019L0878 Čl. 1 odst. 45  Instituce nesmějí kmenový kapitál tier 1 udržovaný za 
účelem plnění požadavku kombinovaných kapitálových 
rezerv uvedeného v prvním pododstavci bodě 6 tohoto 
článku používat ke splnění žádného z požadavků 
stanovených v čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 
č. 575/2013, dodatečných kapitálových požadavků 
uložených podle článku 104a této směrnice k řešení jiných 
rizik než rizika nadměrné páky a pokynu sděleného v 
souladu s čl. 104b odst. 3 této směrnice k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky.  
Instituce nesmějí kmenový kapitál tier 1 udržovaný za 
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„kmenový kapitál tier 1“) ve výši odpovídající 
kombinované kapitálové rezervě.  
(2) Obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 
udržuje kombinovanou kapitálovou rezervu nad rámec 
požadavků na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. a) až 
c), čl. 92a a 92b nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, požadavků na kapitál 
uložených mu v návaznosti na výsledky přezkumu a 
vyhodnocování, prostřednictvím opatření k nápravě a 
pokynu k držení dodatečného kapitálu k řešení jiných 
rizik než rizika nadměrné páky a nad rámec rizikově 
založené složky minimálního požadavku na kapitál a 
způsobilé závazky podle zákona upravujícího ozdravné 
postupy a řešení krize na finančním trhu. 

účelem plnění jednoho z prvků svého požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv používat ke splnění 
ostatních příslušných prvků svého požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv.  
Instituce nesmějí kmenový kapitál tier 1 udržovaný za 
účelem plnění požadavku kombinovaných kapitálových 
rezerv uvedeného v prvním pododstavci bodě 6 tohoto 
článku používat ke splnění rizikově založených složek 
požadavků stanovených v článcích 92a a 92b nařízení (EU) 
č. 575/2013 a v článcích 45c a 45d směrnice 2014/59/EU. 

§ 9aj odst. 4 (4) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, 
obchodník s cennými papíry podle odstavce 1 
nesmí rozdělit kmenový kapitál tier 1 v rozsahu, 
který by vedl k porušení povinnosti udržovat 
kombinovanou kapitálovou rezervu v požadované 
výši. Pokud obchodník s cennými papíry podle 
odstavce 1 neudržuje kombinovanou kapitálovou 
rezervu v požadované výši, nesmí rozdělit poměrnou 
část zisku po zdanění dodržuje pravidla omezující 
rozdělení kmenového kapitálu tier 1, a do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy dojde k poklesu 
kombinované kapitálové rezervy pod požadovanou 
výši, předloží České národní bance žádost o schválení 
plánu na obnovení kapitálu. Česká národní banka 
může tuto lhůtu prodloužit až na 10 pracovních dnů v 
závislosti na posouzení individuální situace obchodníka 
s cennými papíry podle odstavce 1 s přihlédnutím k 
rozsahu a složitosti jeho činností. 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 51  
 

1. Instituce, která splňuje požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv, nerozděluje výnosy související s 
kmenovým kapitálem tier 1 v rozsahu, v jakém by došlo ke 
snížení kmenového kapitálu tier 1 na takovou úroveň, kdy by 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv již splněn 
nebyl.  
2. Instituce, která nesplňuje požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv, vypočte nejvyšší rozdělitelnou částku 
(dále jen „MDA“) v souladu s odstavcem 4 a oznámí ji 
příslušnému orgánu. Použije-li se první pododstavec, 
instituce nepřijme žádné z níže uvedených opatření dříve, 
než vypočte MDA: a) rozdělení výnosů souvisejících s 
kmenovým kapitálem tier 1; b) převzetí závazku k výplatě 
pohyblivé složky odměny nebo zvláštních penzijních výhod 
nebo k výplatě pohyblivé složky odměny, pokud tento 
závazek k výplatě vznikl v době, kdy instituce nesplňovala 
požadavky kombinovaných kapitálových rezerv; nebo c) 
provedení plateb na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1. 

§ 9aj odst. 6 (6) Prováděcí právní předpis stanoví  
a) pravidla pro kombinovanou kapitálovou rezervu 

podle odstavce 1 1 a 2 a kapitálové rezervy podle 
odstavce 2 3, 

b) pravidla pro výpočet poměrné části zisku po zdanění 
podle odstavce 4 a 

b) omezení při nesplnění požadavku kombinované 
kapitálové rezervy a pravidla pro výpočet nejvyšší 
částky k možnému rozdělení podle odstavce 4 a 

c) náležitosti plánu na obnovení kapitálu podle 

32019L0878 čl. 1 odst. 51  
 

1. Instituce, která splňuje požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv, nerozděluje výnosy související s 
kmenovým kapitálem tier 1 v rozsahu, v jakém by došlo ke 
snížení kmenového kapitálu tier 1 na takovou úroveň, kdy by 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv již splněn 
nebyl.  
2. Instituce, která nesplňuje požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv, vypočte nejvyšší rozdělitelnou částku 
(dále jen „MDA“) v souladu s odstavcem 4 a oznámí ji 
příslušnému orgánu. Použije-li se první pododstavec, 
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odstavce 4. 
 

 

instituce nepřijme žádné z níže uvedených opatření dříve, 
než vypočte MDA:  
a) rozdělení výnosů souvisejících s kmenovým kapitálem tier 
1;  
b) převzetí závazku k výplatě pohyblivé složky odměny nebo 
zvláštních penzijních výhod nebo k výplatě pohyblivé složky 
odměny, pokud tento závazek k výplatě vznikl v době, kdy 
instituce nesplňovala požadavky kombinovaných 
kapitálových rezerv; nebo  
c) provedení plateb na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1. 3. 
Jestliže instituce nesplňuje nebo nepřekračuje požadavek 
kombinovaných kapitálových rezerv, nevyplatí 
prostřednictvím žádného z opatření uvedených v odst. 2 
druhém pododstavci písm. a), b) a c) částku vyšší než MDA, 
která se vypočte v souladu s odstavcem 4.  
4. Instituce vypočtou MDA vynásobením součtu 
vypočteného v souladu s odstavcem 5 činitelem určeným v 
souladu s odstavcem 6. MDA se sníží o jakoukoli částku 
vyplývající z opatření uvedených v odst. 2 druhém 
pododstavci písm. a), b) nebo c).  
5. Součet, jenž se má vynásobit podle odstavce 4, se skládá 
z:  
a) jakýchkoliv mezitímních zisků, které nejsou zahrnuty v 
kmenovém kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 575/2013, po odečtení jakéhokoli rozdělení zisků nebo 
jakýchkoli plateb vyplývajících z opatření uvedených v odst. 
2 druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) tohoto článku,  
plus  
b) jakýchkoliv zisků ke konci roku, které nejsou zahrnuty v 
kmenovém kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 575/2013, po odečtení jakéhokoli rozdělení zisků nebo 
jakýchkoli plateb vyplývajících z opatření uvedených v odst. 
2 druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) tohoto článku, 
minus c) částky, které by bylo nutno zaplatit na dani, pokud 
by částky uvedené v písmenech a) a b) tohoto odstavce 
zůstaly nerozděleny.  
6. Druhý činitel součinu se určí takto:  
a) hodnota činitele se rovná 0, pokud se kmenový kapitál tier 
1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění žádného z požadavků na kapitál stanovených v 
čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013 a 
dodatečných kapitálových požadavků k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky stanoveného v čl. 104 odst. 1 
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písm. a) této směrnice, vyjádřený jako procento z celkového 
objemu rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 
uvedeného nařízení, nachází v prvním (tj. nejnižším) kvartilu 
požadavku kombinovaných kapitálových rezerv;  
b) hodnota činitele se rovná 0,2, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění žádného z požadavků na kapitál stanovených v 
čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013 a 
dodatečných kapitálových požadavků k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky stanoveného v čl. 104 odst. 1 
písm. a) této směrnice, vyjádřený jako procento z celkového 
objemu rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 
uvedeného nařízení, nachází v druhém kvartilu požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv;  
c) hodnota činitele se rovná 0,4, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění požadavků na kapitál stanovených v čl. 92 odst. 
1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013 a dodatečných 
kapitálových požadavků k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky stanoveného v čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice, vyjádřený jako procento z celkového objemu 
rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 
uvedeného nařízení, nachází v třetím kvartilu požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv;  
d) hodnota činitele se rovná 0,6, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění požadavků na kapitál stanovených v čl. 92 odst. 
1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013 a dodatečných 
kapitálových požadavků k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky stanoveného v čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice, vyjádřený jako procento z celkového objemu 
rizikové expozice vypočteného podle čl. 92 odst. 3 
uvedeného nařízení, nachází ve čtvrtém (tj. nejvyšším) 
kvartilu požadavku kombinovaných kapitálových rezerv.  
 
Dolní a horní hranice každého kvartilu požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv se vypočtou takto:  
 
Dolní hranice kvartilu 

=
𝑃𝑜ž𝑎𝑑𝑎𝑣𝑒𝑘 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣

4
 .(Qn – 1) 

 
Horní hranice kvartilu 
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=
𝑃𝑜ž𝑎𝑑𝑎𝑣𝑒𝑘 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣

4
. Qn 

kde: 
Qn = pořadové číslo daného kvartilu 
 

  32019L0878 čl. 1 odst. 52  Má se za to, že instituce neplní požadavek kombinovaných 
kapitálových rezerv pro účely článku 141, nemá-li kapitál ve 
výši a kvalitě potřebné ke splnění požadavku 
kombinovaných kapitálových rezerv zároveň s každým 
požadavkem uvedeným v:  
a) čl. 92 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 a 
dodatečným kapitálovým požadavkem k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice;  
b) čl. 92 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a 
dodatečným kapitálovým požadavkem k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice;  
c) čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 a 
dodatečným kapitálovým požadavkem k řešení jiných rizik 
než rizika nadměrné páky podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této 
směrnice. 

§ 9ak Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 
průběžně udržuje bezpečnostní kapitálovou rezervu na 
individuálním a konsolidovaném základě podle části 
první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 ve výši 2,5 % z celkového 
objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 

32013L0036 Čl. 129 1. Členské státy vyžadují, aby instituce udržovaly nad rámec 
kmenového kapitálu tier 1 udržovaného za účelem splnění 
požadavku na kapitál stanoveného podle článku 92 nařízení 
(EU) č. 575/2013 bezpečnostní kapitálovou rezervu 
kmenového kapitálu tier 1 rovnající se 2,5 % celkového 
objemu jejich rizikové expozice vypočtené v souladu s čl. 92 
odst. 3 uvedeného nařízení na individuálním a 
konsolidovaném základě, podle potřeby v souladu s částí 
první hlavou II uvedeného nařízení.  

2. Odchylně od odstavce 1 může členský stát od požadavků 
stanovených v uvedeném odstavci osvobodit malé a střední 
investiční podniky, pokud toto osvobození nepředstavuje 
hrozbu pro stabilitu finančního systému daného členského 
státu.  

Rozhodnutí o uplatnění tohoto osvobození musí být plně 
odůvodněné a musí obsahovat vysvětlení, proč dané 
osvobození nepředstavuje hrozbu pro stabilitu finančního 
systému členského státu, a přesnou definici malých a 
středních investičních podniků, které jsou osvobozeny.  

Členský stát, který se rozhodne takové osvobození uplatnit, 
vyrozumí o této skutečnosti Komisi, ESRB, orgán EBA a 
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příslušné orgány dotčených členských států.  

3. Pro účely odstavce 2 určí členský stát orgán pověřený 
uplatňováním tohoto článku. Tímto orgánem je příslušný 
orgán nebo pověřený orgán.  

4. Pro účely odstavce 2 se investiční podniky klasifikují jako 
malé a střední v souladu s doporučením Komise 2003/361/ES 
ze 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních 
podniků ( 1 ).  

5. Instituce nesmí používat kmenový kapitál tier 1 udržovaný 
za účelem plnění požadavku dle odstavce 1 tohoto článku pro 
potřeby plnění kteréhokoli z požadavků stanovených dle 
článku 104.  

6. V případě, že instituce nesplní v plném rozsahu 
požadavek dle odstavce 1 tohoto článku, bude podléhat 
omezením týkajícím se rozdělování výnosů uvedeným v čl. 
141 odst. 2 a 3. 

§ 9al odst. 1 (1) Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 
průběžně udržuje proticyklickou kapitálovou rezervu 
specifickou pro příslušného obchodníka s cennými 
papíry na individuálním a konsolidovaném základě 
podle části první hlavy druhé nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
 

  

32013L0036 Čl. 130 1. Členské státy vyžadují, aby instituce udržovaly 
proticyklickou kapitálovou rezervu stanovenou konkrétně pro 
danou instituci, jež se rovná celkovému objemu jejich 
rizikové expozice vypočtenému v souladu s čl. 92 odst. 3 
nařízení (EU) č. 575/2013 vynásobenému váženým 
průměrem sazeb proticyklické kapitálové rezervy 
vypočtených v souladu s článkem 140 této směrnice na 
individuálním a konsolidovaném základě, v souladu s 
požadavky části první hlavy II uvedeného nařízení.  

2. Odchylně od odstavce 1 může členský stát od požadavků 
stanovených v uvedeném odstavci osvobodit malé a střední 
investiční podniky, pokud toto osvobození nepředstavuje 
hrozbu pro stabilitu finančního systému daného členského 
státu.  

Rozhodnutí o uplatnění tohoto osvobození musí být plně 
odůvodněné a musí obsahovat vysvětlení, proč dané 
osvobození nepředstavuje hrozbu pro stabilitu finančního 
systému členského státu, a přesnou definici malých a 
středních investičních podniků, které jsou osvobozeny.  

Členský stát, který se rozhodne takové osvobození uplatnit, 
vyrozumí o této skutečnosti Komisi, ESRB, orgán EBA a 
příslušné orgány dotčených členských států.  

3. Pro účely odstavce 2 určí členský stát orgán pověřený 
uplatňováním tohoto článku. Tímto orgánem je příslušný 
orgán nebo pověřený orgán.  
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4. Pro účely odstavce 2 se investiční podniky klasifikují jako 
malé a střední v souladu s doporučením 2003/361/ES.  

5. Instituce jsou povinny plnit požadavek dle odstavce 1 
prostřednictvím kmenového kapitálu tier 1, který bude 
udržován nad rámec kmenového kapitálu tier 1 udržovaného 
za účelem splnění požadavku na kapitál stanoveného dle 
článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013, požadavku na udržování 
bezpečnostní kapitálové rezervy podle článku 129 této 
směrnice a jakéhokoli požadavku stanoveného podle článku 
104 této směrnice.  

6. V případě, že instituce nesplní v plném rozsahu 
požadavek dle odstavce 1 tohoto článku, bude podléhat 
omezením týkajícím se rozdělování výnosů uvedeným v čl. 
141 odst. 2 a 3. 

§ 9al odst. 4 (4) Sazba proticyklické kapitálové rezervy pro Českou 
republiku se stanoví čtvrtletně, přičemž se přihlíží k 
Česká národní banka čtvrtletně vyhodnotí míru 
cyklického systémového rizika, na jehož základě může 
stanovit nebo změnit sazbu proticyklické kapitálové 
rezervy pro Českou republiku. Při stanovení nebo 
změně sazby Česká národní banka přihlíží k 
a) orientačnímu ukazateli proticyklické kapitálové 

rezervy vypočtenému podle odstavců 1 a 2 2 a 3, 
b) doporučením vydaným Evropskou radou pro 
systémová rizika a 
c) ukazatelům, které mohou značit růst systémového 
rizika. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 20  3. Každý pověřený orgán čtvrtletně posoudí intenzitu 
cyklického systémového rizika a vhodnost příslušné sazby 
proticyklické kapitálové rezervy pro svůj členský stát a v 
případě potřeby sazbu proticyklické kapitálové rezervy 
stanoví nebo upraví. Každý pověřený orgán přitom zohlední: 
 

§ 9al odst. 8 (9) Česká národní banka koordinuje termín vydání 
opatření obecné povahy s příslušnými orgány 
příslušnými orgány dohledu nebo určenými orgány 
jiných států. 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
36 

36)„příslušným orgánem“ příslušný orgán ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 40 nařízení (EU) č. 575/2013; 

§ 9am odst. 1 a 2 (1) Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 
použije sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro jiný 
členský stát Evropské unie ve výši, kterou stanovil 
příslušný orgán příslušný orgán dohledu nebo určený 
orgán tohoto členského státu44), pokud tato sazba byla 
stanovena do výše 2,5 % z celkového objemu rizikové 
expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
CELEX: 32013L0036 (čl. 3 odst. 1 bod 36) 
  (2) Pokud příslušný orgán příslušný orgán 
dohledu nebo určený orgán jiného členského státu 
Evropské unie stanovil sazbu proticyklické kapitálové 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
36 

36)„příslušným orgánem“ příslušný orgán ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 40 nařízení (EU) č. 575/2013; 
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rezervy vyšší než 2,5 % z celkového objemu rizikové 
expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, Česká národní 
banka tuto sazbu uzná nebo stanoví sazbu ve výši 2,5 
%. Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 v 
takovém případě použije sazbu stanovenou Českou 
národní bankou. 

§ 9an odst. 1 až 4 (1) Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 
použije sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro stát, 
který není členským státem Evropské unie, ve výši, 
kterou stanovil příslušný orgán dohledu tohoto státu, 
pokud tato sazba byla stanovena do výše 2,5% z 
celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 
3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. 
(2) Pokud příslušný orgán dohledu státu, který není 
členským státem Evropské unie, stanovil sazbu 
proticyklické kapitálové rezervy nižší než 2,5 % z 
celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 
3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, Česká národní banka může sazbu zvýšit až 
do výše 2,5 %, považuje-li to za potřebné z hlediska 
rizik spojených s objemem poskytovaných úvěrů v 
tomto státě. Obchodník s cennými papíry podle § 9aj 
odst. 1 v takovém případě použije sazbu stanovenou 
Českou národní bankou. 
 (3) Pokud příslušný orgán dohledu státu, který není 
členským státem Evropské unie, stanovil sazbu 
proticyklické kapitálové rezervy vyšší než 2,5 % z 
celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 
3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, Česká národní banka tuto sazbu uzná nebo 
stanoví sazbu ve výši 2,5 %. Obchodník s cennými 
papíry podle § 9aj odst. 1 v takovém případě použije 
sazbu stanovenou Českou národní bankou. 
 (4) Pokud příslušný orgán dohledu státu, který není 
členským státem Evropské unie, sazbu proticyklické 
kapitálové rezervy nestanovil, Česká národní banka 
může tuto sazbu stanovit do výše 2,5 % z celkového 
objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
Obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 v 
takovém případě použije sazbu stanovenou Českou 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
36 

36)„příslušným orgánem“ příslušný orgán ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 40 nařízení (EU) č. 575/2013; 
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národní bankou. 

§ 9ao odst. 1 (1) Česká národní banka může stanovit, aby 
obchodníci s cennými papíry podle § 9aj odst. 1, 
skupina druhově určených obchodníků s cennými 
papíry podle § 9aj odst. 1 nebo jednotlivý obchodník s 
cennými papíry podle § 9aj odst. 1 průběžně udržovali 
kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika na 
individuálním a konsolidovaném základě podle části 
první hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, a to nad rámec požadavků na 
kapitál podle čl. 92 tohoto nařízení, požadavků na 
kapitál uložených obchodníkovi s cennými papíry podle 
§ 9aj odst. 1 prostřednictvím opatření k nápravě a 
jiných opatření podle tohoto zákona nebo jiných 
právních předpisů a se zohledněním vnitřně 
stanoveného kapitálu. 
(1) Česká národní banka může za účelem omezení 
systémového nebo makroobezřetnostního rizika 
stanovit, aby obchodníci s cennými papíry podle § 9aj 
odst. 1, skupina druhově určených obchodníků s 
cennými papíry podle § 9aj odst. 1 nebo jednotlivý 
obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 
průběžně udržovali pro všechny expozice nebo 
podmnožinu expozic kapitálovou rezervu ke krytí 
systémového rizika na individuálním, konsolidovaném 
nebo subkonsolidovaném základě podle části první 
hlavy druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013. 

32019L0878 čl. 1 odst. 49  1. Každý členský stát může pro finanční sektor nebo pro 
jedno či více pododvětví tohoto sektoru zavést pro všechny 
expozice nebo jejich podmnožinu podle odstavce 5 tohoto 
článku povinnost udržovat kapitálovou rezervu pro krytí 
systémového rizika tvořenou kmenovým kapitálem tier 1 za 
účelem předcházení makroobezřetnostním nebo 
systémovým rizikům, na která se nevztahuje nařízení (EU) č. 
575/2013 a články 130 a 131 této směrnice, a zmírnění 
těchto rizik, ve smyslu rizika narušení kontinuity finančního 
systému, které může mít závažné negativní důsledky pro 
finanční systém a reálnou ekonomiku v konkrétním členském 
státě. 

     

§ 9ao odst. 2 (2) Kapitálová rezerva ke krytí systémového 
rizika se může vztahovat na 
a) expozice umístěné v České republice, 
b) podmnožinu expozic umístěných v České republice 
v členění na 
1. expozice vůči fyzickým osobám zajištěné obytnými 
nemovitostmi podle čl. 4 odst. 1 bodu 75 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
2. expozice vůči právnickým osobám zajištěné 
obchodními nemovitostmi, kterými se rozumí jiné než 
obytné nemovitosti,  
3. expozice vůči fyzickým osobám s výjimkou expozic 
podle bodu 1, 
4. expozice vůči právnickým osobám s výjimkou 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  5. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika se může 
vztahovat na:  
a) všechny expozice nacházející se v členském státě, který 
danou kapitálovou rezervu stanoví;  
b) tyto odvětvové expozice nacházející se v členském státě, 
který danou kapitálovou rezervu stanoví:  
i) všechny retailové expozice vůči fyzickým osobám 
zajištěné obytnými nemovitostmi;  
ii) všechny expozice vůči právnickým osobám zajištěné 
obchodními nemovitostmi;  
iii) všechny expozice vůči právnickým osobám jiné než 
expozice uvedené v bodě ii);  
iv) všechny expozice vůči fyzickým osobám jiné než 
expozice uvedené v bodě i);  
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expozic podle bodu 2, 
c) části expozic podle písmene b) bodů 1 až 4, 
d) expozice umístěné v jiných členských státech 
Evropské unie, 
e) expozice v členění podle písmene b) bodu 1 až 4 
umístěné v jiném členském státě Evropské unie, pro 
který Česká národní banka uznala sazbu podle § 12t, 
f) expozice umístěné ve státě, který není členským 
státem Evropské unie. 

c) všechny expozice nacházející se v jiných členských 
státech, s výhradou odstavců 12 a 15; d) odvětvové 
expozice uvedené v písmeni b) tohoto odstavce a 
nacházející se v jiných členských státech, pouze s cílem 
umožnit uznání sazby kapitálové rezervy, která byla 
stanovena jiným členským státem v souladu s článkem 134; 
e) expozice nacházející se v třetích zemích;  
f) podmnožiny každé z kategorií expozic uvedených v 
písmeni b). 

§ 9ao odst. 3 (3) Česká národní banka stanoví sazbu kapitálové 
rezervy ke krytí systémového rizika pro expozice 
umístěné v České republice ve výši nejméně 1 % z 
celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 
3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 všechny expozice nebo podmnožinu 
expozic v násobcích 0,5 procentního bodu, přičemž 
může tuto sazbu stanovit také pro expozice umístěné v 
jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, 
který není členským státem Evropské unie. Česká 
národní banka při stanovení sazby přihlíží k tomu, aby 
výše sazby neměla nepříznivý dopad na finanční trh 
jako celek nebo jeho část v jiných členských státech 
Evropské unie nebo celé Evropské unii a nebyla 
překážkou pro fungování jednotného trhu. Česká 
národní banka přezkoumává důvody pro stanovení 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika alespoň 
jednou za 2 roky. 

32019L0878 čl. 1 odst. 49  7. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika se použije 
na všechny expozice nebo podmnožinu expozic podle 
odstavce 5 tohoto článku všech institucí, pro něž jsou 
orgány dotčených členských států příslušné v souladu s 
touto směrnicí, nebo jedné či více podskupin těchto institucí 
a je stanovena v krocích s úpravou po 0,5 procentního bodu 
nebo násobcích této hodnoty. Pro jednotlivé podskupiny 
institucí a podmnožiny expozic mohou být zavedeny různé 
požadavky. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 
neřeší rizika, na něž se vztahují články 130 a 131.  
 
8. Při stanovení požadavku na udržování kapitálové rezervy 
pro krytí systémového rizika dodržuje příslušný orgán nebo 
pověřený orgán tyto zásady: a) kapitálová rezerva pro krytí 
systémového rizika nemá neúměrné nepříznivé účinky na 
finanční systém jako celek nebo jeho části v jiných 
členských státech nebo v Unii jako celku tím, že by bránila 
řádnému fungování vnitřního trhu nebo že by vytvářela 
překážky bránící jeho řádnému fungování; b) příslušný 
orgán nebo pověřený orgán přinejmenším jednou za dva 
roky kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika 
přezkoumá; c) kapitálová rezerva pro krytí systémového 
rizika se nepoužije k řešení rizik, na něž se vztahují články 
130 a 131. 

     

§ 9ao odst. 4 (4) Česká národní banka stanoví rozhodnutím nebo 
opatřením obecné povahy 
 a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového 
rizika podle odstavců 1 a 2, 
b) údaje nutné k identifikaci obchodníka s cennými 

papíry podle § 9aj odst. 1, který je povinen udržovat 
kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika, 

c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 

32019L0878 čl. 1 odst. 49  13. Každý příslušný orgán, nebo pověřený orgán oznámí 
stanovení nebo úpravu jedné nebo více sazeb kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika zveřejněním na 
příslušné internetové stránce. Zveřejní se přinejmenším tyto 
informace: a) sazbu nebo sazby kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika;  
b) instituce, na něž se kapitálová rezerva pro krytí 
systémového rizika použije;  
c) expozice, na něž se sazba kapitálové rezervy pro krytí 
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vztahuje, 
c) d) den, od kterého je dotčený obchodník s cennými 

papíry podle § 9aj odst. 1 povinen sazbu podle 
písmene a) používat, a 

d) e) názvy států, na něž se vztahuje sazba podle 
písmene a). 

 
  

systémového rizika použije;  
d) důvody pro stanovení nebo úpravu sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika;  
e) den, od něhož instituce uplatňují stanovení nebo úpravu 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika, a  
f) názvy zemí, v nichž jsou expozice nacházející se v těchto 
zemích uznány v kapitálové rezervě pro krytí systémového 
rizika.  
Informace uvedené v prvním pododstavci písm. d) se do 
zveřejnění nezahrnou, pokud by jejich zveřejnění mohlo 
ohrozit stabilitu finančního systému. 

§ 9ap odst. 1, 2, 3  (1) Česká národní banka oznámí záměr stanovit sazbu 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 
Evropské komisi, Evropskému orgánu dohledu 
(Evropský orgán pro bankovnictví)46) (dále jen 
"Evropský orgán pro bankovnictví"), Evropské radě pro 
systémová rizika a příslušným orgánům nebo určeným 
orgánům dotčených států. Je-li obchodník s cennými 
papíry podle § 9aj odst. 1, na jehož expozice se 
vztahuje sazba kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika, ovládán osobou se sídlem v jiném 
členském státě Evropské unie, oznámí Česká národní 
banka záměr stanovit sazbu kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika příslušnému orgánu dohledu nebo 
určenému orgánu dotčeného členského státu Evropské 
unie. 
(2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje 
a) sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového 

rizika, 
b) údaje nutné k identifikaci obchodníka s cennými 

papíry podle § 9aj odst. 1, který je povinen udržovat 
kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika, 

c) údaje nutné k identifikaci expozic, na které se sazba 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 
vztahuje, včetně identifikace expozic umístěných ve 
státě, který není členským státem Evropské unie,     

b) d) popis systémového nebo makroobezřetnostního 
rizika, 

c) e) odůvodnění výše sazby podle písmene a) 
vzhledem k míře systémového nebo 
makroobezřetnostního rizika a ohrožení stability 
finančního systému v České republice, 

d) f) odůvodnění výše sazby podle písmene a) z 

32019L0878 čl. 1 odst. 49  9. Příslušný orgán, nebo pověřený orgán informuje ESRB 
před zveřejněním rozhodnutí podle odstavce 13. ESRB tato 
oznámení neprodleně předá Komisi, orgánu EBA a 
příslušným a pověřeným orgánům dotčených členských 
států. Je-li instituce, na kterou se vztahuje jedna nebo více 
sazeb kapitálové rezervy pro systémová rizika, dceřiným 
podnikem, jehož mateřský podnik je usazen v jiném 
členském státě, příslušný orgán nebo pověřený orgán 
vyrozumí rovněž orgány daného členského státu. Vztahuje-li 
se sazba kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika na 
expozice nacházející se v třetích zemích, příslušný orgán, 
nebo pověřený orgán to oznámí rovněž ESRB. ESRB předá 
tato oznámení neprodleně orgánům dohledu těchto třetích 
zemí. 
Tato oznámení obsahují podrobné informace o:  
a) makroobezřetnostních nebo systémových rizicích v 
daném členském státě;  
b) důvodech, proč tato makroobezřetnostní nebo systémová 
rizika představují svými rozměry hrozbu pro stabilitu 
finančního systému na vnitrostátní úrovni, a opravňují tak 
sazbu kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika;  
c) důvodech, proč se má za to, že kapitálová rezerva pro 
krytí systémového rizika bude pravděpodobně účinným a 
přiměřeným prostředkem pro zmírnění daného rizika;  
d) posouzení pravděpodobného pozitivního nebo 
negativního dopadu kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika, a to na základě informací, které daný 
členský stát má;  
e) sazbě nebo sazbách kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika, které příslušný orgán, nebo pověřený 
orgán zamýšlejí uložit, o expozicích, na které se tyto sazby 
použijí, a o institucích, pro které tyto sazby platí;  
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hlediska její účinnosti a přiměřenosti zmírnit 
systémové nebo makroobezřetnostní riziko, a 

e) odůvodnění účinnosti a přiměřenosti výše sazby 
podle písmene a) vzhledem k ostatním existujícím 
opatřením použitelným podle tohoto zákona a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 s výjimkou článků 458 a 459 tohoto 
nařízení a 

f) g) vyhodnocení pravděpodobných kladných a 
záporných dopadů stanovení kapitálové rezervy ke 
krytí systémového rizika na jednotný trh Evropské 
unie na základě informací dostupných České 
národní bance. 

(3) Pokud hodlá Česká národní banka uložit 
obchodníkovi s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 
povinnost udržovat kapitálovou rezervu ke krytí 
systémového rizika pro všechny expozice, uvede v 
oznámení podle odstavce 1 důvody, pro které nelze 
považovat kapitálovou rezervu ke krytí systémového 
rizika za duplicitní k fungování kapitálové rezervy pro 
jinou systémově významnou instituci. 

f) pokud se kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 
použije na všechny expozice, důvody, proč se orgán 
domnívá, že kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 
neduplikuje fungování kapitálové rezervy pro J-SVI 
stanovené v článku 131.  
Pokud rozhodnutí o stanovení sazby kapitálové rezervy pro 
systémová rizika vede ke snížení dříve stanovené sazby 
nebo nevede k žádné změně této sazby, příslušný orgán, 
nebo pověřený orgán se řídí pouze tímto odstavcem. 

§ 9ap odst. 4 (4) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové 
rezervy ke krytí systémového rizika vedly ke 
kombinované sazbě kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika nepřevyšující 3 % z celkového 
objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro 
kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka 
oznámí záměr podle odstavce 1 nejpozději 1 měsíc 
přede dnem vydání rozhodnutí nebo opatření obecné 
povahy podle § 9ao odst. 4. Do kombinované sazby 
kapitálové rezervy se nezapočte sazba stanovená 
Českou národní bankou podle § 9aq. 

32019L0878 čl. 1 odst. 49  10. Pokud nemá stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek kombinovanou sazbu 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika vyšší než 3 
% pro jakoukoli z těchto expozic, příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán informuje ESRB v souladu s odstavcem 9 
jeden měsíc před zveřejněním rozhodnutí podle odstavce 
13. Pro účely tohoto odstavce se uznání sazby kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika stanovené jiným 
členským státem podle článku 134 nezapočítá do 3 % 
prahové hodnoty. 

§ 9ap odst. 5 a 7 (5) Pokud by stanovení nebo změna sazby 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika vedly ke 
kombinované sazbě kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika vyšší než 3 % a nepřevyšující 5 % 
z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 
3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 pro kteroukoli podmnožinu expozic, Česká 
národní banka si vyžádá před vydáním rozhodnutí 
nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 4 

32019L0878 čl. 1 odst. 49  11. Pokud má stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek pro kteroukoli z těchto 
expozic kombinovanou sazbu kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika vyšší než 3 % a nejvýše 5 %, příslušný 
orgán nebo pověřený orgán členského státu, který tuto 
kapitálovou rezervu stanoví, požádá v oznámení 
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stanovisko Evropské komise. Pokud Česká národní 
banka stanovisku Evropské komise nevyhoví, sdělí jí 
důvody, které ji k tomu vedly.  

 (7) Je-li obchodník s cennými papíry podle § 
9aj odst. 1, na jehož expozice se vztahuje sazba podle 
odstavce 5, ovládán osobou se sídlem v jiném 
členském státě Evropské unie, požádá Česká národní 
banka v oznámení podle odstavce 2 Evropskou komisi 
a Evropskou radu pro systémová rizika o vydání 
doporučení. Neshodnou-li se Česká národní banka a 
příslušný orgán dohledu nebo určený orgán dotčeného 
členského státu Evropské unie nebo jsou-li doporučení 
Evropské komise a Evropské rady pro systémová rizika 
zamítavá, Česká národní banka může postoupit věc 
k rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví 
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího dohled nad finančním trhem v oblasti 
bankovnictví67). Česká národní banka rozhodnutí nebo 
opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 4 nevydá, 
dokud ve věci nerozhodne Evropský orgán pro 
bankovnictví. 
_________________ 
67) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o 
zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES. 
 

předloženém v souladu s odstavcem 9 o stanovisko Komise. 
Komise poskytne své stanovisko do jednoho měsíce od 
obdržení oznámení.  
Je-li stanovisko Komise záporné, příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán členského státu, který kapitálovou rezervu 
pro krytí systémového rizika stanoví, se tímto stanoviskem 
řídí, nebo uvede důvody, proč tak neučiní.  
Je-li instituce, na kterou se vztahuje jedna nebo více sazeb 
kapitálové rezervy pro systémová rizika, dceřiným 
podnikem, jehož mateřský podnik je usazen v jiném 
členském státě, příslušný orgán nebo pověřený orgán 
požádá v oznámení předloženém v souladu s odstavcem 9 
o doporučení Komise a ESRB.  
Komise i ESRB poskytnou svá doporučení do šesti týdnů od 
obdržení oznámení.  
Pokud orgány dceřiného podniku a mateřského podniku 
nedosáhnou shody na sazbě nebo sazbách kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika platných pro tuto 
instituci a v případě negativního doporučení ze strany 
Komise i ESRB, příslušný orgán, nebo pověřený orgán 
mohou postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o 
pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. 
Rozhodnutí o stanovení sazby nebo sazeb kapitálové 
rezervy pro systémová rizika pro tyto expozice se pozastaví, 
dokud EBA nevydá rozhodnutí. 

§ 9ap odst. 6 (6) Pokud by stanovení nebo změna sazby kapitálové 
rezervy ke krytí systémového rizika vedly ke 
kombinované sazbě kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika vyšší než 5 % z celkového objemu 
rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 pro 
kteroukoli podmnožinu expozic, Česká národní banka 
oznámí záměr podle odstavce 1, přičemž rozhodnutí 
nebo opatření obecné povahy podle § 9ao odst. 4 vydá 
pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí 
Evropské komise. 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 49  12. Pokud má stanovení nebo úprava sazby nebo sazeb 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika u jakékoli 
množiny nebo podmnožiny expozic uvedených v odstavci 5, 
na které se vztahuje jedna nebo více kapitálových rezerv pro 
krytí systémového rizika, za následek pro kteroukoli z těchto 
expozic kombinovanou sazbu kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika vyšší než 5 %, příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán před zavedením kapitálové rezervy pro krytí 
systémového rizika požádá o povolení Komise.  
Do šesti týdnů od obdržení oznámení podle odstavce 9 
tohoto článku poskytne ESRB Komisi stanovisko k tomu, 
zda je kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 
považována za vhodnou. EBA rovněž může Komisi 
poskytnout k dané kapitálové rezervě pro krytí systémového 
rizika stanovisko podle čl. 34 odst. 1 nařízení (EU) č. 
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1093/2010.  
Do tří měsíců od obdržení oznámení podle odstavce 9 
přijme Komise akt, jímž zmocní příslušný orgán, nebo 
pověřený orgán k přijetí navrženého opatření, s přihlédnutím 
k případnému posouzení ze strany ESRB a EBA a pokud je 
Komise přesvědčena o tom, že sazba nebo sazby kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika nemají neúměrné 
nepříznivé účinky na finanční systém jako celek nebo jeho 
části v jiných členských státech nebo v Unii jako celku tím, 
že by bránily řádnému fungování vnitřního trhu nebo 
vytvářely překážky jeho fungování. 

§ 9ap odst. 8 (8) Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika pro 
expozice umístěné v jiných členských státech Evropské 
unie, musí být sazba kapitálové rezervy ke krytí 
systémového rizika stejná pro všechny členské státy 
Evropské unie s výjimkou sazby stanovené podle § 
9aq. 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 49  15. Pokud se příslušný orgán, nebo pověřený orgán 
rozhodne stanovit kapitálovou rezervu pro krytí 
systémového rizika na základě expozic nacházejících se v 
jiných členských státech, musí být tato kapitálová rezerva 
stanovena rovnocenně na všechny expozice nacházející se 
v Unii, ledaže by byla stanovena v zájmu uznání sazby 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika stanovené 
jiným členským státem v souladu s článkem 134. 

§ 9ap odst. 9 (9) Česká národní banka může požádat Evropskou 
radu pro systémová rizika, aby pro příslušné orgány 
dohledu nebo určené orgány jiných členských států 
Evropské unie vydala doporučení uznat sazbu 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika 
stanovenou Českou národní bankou pro Českou 
republiku. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49  5. Členský stát, který stanoví sazbu kapitálové rezervy pro 
krytí systémového rizika v souladu s článkem 133 této 
směrnice, může požádat ESRB o vydání doporučení podle 
článku 16 nařízení (EU) č. 1092/2010 pro jeden nebo více 
členských států, které mohou dotčenou sazbu kapitálové 
rezervy pro krytí systémového rizika uznat. 

§ 9aq odst. 1 (1) Pokud příslušný orgán příslušný orgán 
dohledu nebo určený orgán jiného členského státu 
Evropské unie stanovil pro tento členský stát sazbu 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, může 
Česká národní banka sazbu pro účely výpočtu 
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika uznat a 
rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy podle § 
9ao odst. 3 4 tuto sazbu stanovit. Česká národní banka 
před stanovením sazby přihlíží k informacím uvedeným 
v oznámení příslušného orgánu dotčeného členského 
státu. 

32013L0036 čl. 3 odst. 1 bod 
36 

36)„příslušným orgánem“ příslušný orgán ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 40 nařízení (EU) č. 575/2013; 

     

§ 9aq odst. 2, 3 a 
4 

(2) Pokud kapitálová rezerva ke krytí 
systémového rizika vypočtená na základě sazby 
stanovené příslušným orgánem dohledu nebo 
určeným orgánem jiného členského státu pokrývá 
stejná rizika jako kapitálová rezerva ke krytí 

32019L0878  Čl. 1 odst. 49  2.   Pokud členský stát uzná sazbu kapitálové rezervy pro 
krytí systémového rizika pro instituce s vnitrostátním 
povolením v souladu s odstavcem 1, oznámí to ESRB. 
ESRB předá toto oznámení neprodleně Komisi, orgánu EBA 
a členskému státu, který uvedenou sazbu neprodleně 
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systémového rizika stanovená podle § 9ao, použije 
se vyšší z kapitálových rezerv.  

(3) Česká národní banka před stanovením 
sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového 
rizika přihlíží k informacím uvedeným v oznámení 
příslušného orgánu dohledu nebo určeného 
orgánu jiného členského státu. 

(4) Česká národní banka oznámí uznání sazby 
podle odstavce 1 Evropské komisi, Evropskému 
orgánu pro bankovnictví, Evropské radě pro systémová 
rizika a příslušnému nebo určenému orgánu členského 
státu. 

stanoví. 
3.   Členský stát při rozhodování o tom, zda uzná sazbu 
kapitálové rezervy pro krytí systémového rizika v souladu 
s odstavcem 1 tohoto článku, zohlední informace 
předložené v souladu s čl. 133 odst. 9 a 13 členským 
státem, který uvedenou sazbu stanoví. 
4. Pokud členské státy uznají sazbu kapitálové rezervy pro 
krytí systémového rizika pro instituce s vnitrostátním 
povolením, může být taková rezerva kumulativní s 
kapitálovou rezervou pro krytí systémového rizika použitou v 
souladu s článkem 133, pokud uvedené kapitálové rezervy 
řeší odlišná rizika. Pokud kapitálové rezervy řeší tatáž rizika, 
použije se pouze vyšší z nich.  

§ 9ar odst. 2 (2) Česká národní banka rozhodne o určení globální 
systémově významné instituce na konsolidovaném 
základě podle části první hlavy druhé nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. Jako 
globální systémově významná instituce může být 
určena evropský ovládající obchodník s cennými papíry 
podle § 9aa odst. 1, evropská finanční holdingová 
osoba, evropská smíšená finanční holdingová osoba 
skupina, v jejímž čele je evropský ovládající investiční 
podnik podle § 9aj odst. 1, nebo obchodník s cennými 
papíry podle § 9aj odst. 1 s výjimkou obchodníka s 
cennými papíry podle § 9aj odst. 1 ovládaného 
evropskou ovládající institucí, evropskou finanční 
holdingovou osobou nebo evropskou smíšenou 
finanční holdingovou osobou evropskou ovládající 
úvěrovou institucí, evropským ovládajícím investičním 
podnikem, evropskou finanční holdingovou osobou 
nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou 
osobou. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. a)  

V článku 131 se slova „instituce G-SVI“ a „instituce J-SVI“ ve 
všech mluvnických tvarech nahrazují zkratkami „G- SVI“ a 
„J-SVI“ a text článku se mění takto:  
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:  
1. Členské státy určí orgán odpovědný za to, že jsou na 
konsolidovaném základě určeny globální systémově 
významné instituce (G-SVI) a na individuálním, 
subkonsolidovaném nebo případně konsolidovaném základě 
jiné systémově významné instituce (J-SVI), které jsou 
povoleny v rámci svých jurisdikcí. Tímto orgánem je 
příslušný orgán nebo pověřený orgán. Členské státy mohou 
určit více takových orgánů.  
Mezi G-SVI patří:  
a) skupina vedená mateřskou institucí v EU, mateřskou 
finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou 
smíšenou finanční holdingovou společností v EU, nebo  
b) instituce, která není dceřiným podnikem mateřské 
instituce v EU, mateřské finanční holdingové společnosti v 
EU ani mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v 
EU.  
J-SVI může být buď instituce, nebo skupina vedená 
mateřskou institucí v EU, mateřskou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou institucí v členském státě, 
mateřskou finanční holdingovou společností v členském 
státě nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společností v členském státě. 

§ 9ar odst. 4 a 6 (4) Česká národní banka rozhodne o zařazení globální 
systémově významné instituce do jedné z alespoň 5 
kategorií na základě vyhodnocení systémové 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. h)  

9. Rozlišuje se přinejmenším pět podkategorií G-SVI. 
Nejnižší hranice a hranice mezi jednotlivými podkategoriemi 
se vymezí prostřednictvím skóre stanovených v souladu s 
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významnosti instituce podle předpisu Evropské komise 
přijatého v přenesené pravomoci68). 
 
(6) Sazby kapitálové rezervy pro globální systémově 
významnou instituci pro jednotlivé kategorie systémové 
významnosti jsou stanoveny v násobcích 0,5 
procentního bodu, přičemž pro instituce zařazené do 
kategorie s nejnižší úrovní systémové významnosti 
sazba činí 1 % z celkového objemu rizikové expozice 
podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013. 
 
_______________ 
68) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
1222/2014 ze dne 8. října 2014, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, 
pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění 
metodiky určování globálních systémově významných 
institucí a vymezení podkategorií globálních systémově 
významných institucí, v platném znění. 

určovací metodikou podle odstavce 2 tohoto článku. 
Hraniční skóre mezi sousedními podkategoriemi se stanoví 
jednoznačně a v souladu se zásadou, podle níž mezi 
jednotlivými podkategoriemi dochází ke konstantnímu 
lineárnímu nárůstu systémového významu, což má za 
následek lineární nárůst výše požadovaného dodatečného 
kmenového kapitálu tier 1, s výjimkou páté podkategorie a 
jakékoli doplněné vyšší podkategorie. Pro účely tohoto 
odstavce se systémovým významem rozumí očekávaný 
dopad, jaký by měly potíže dotčené G-SVI na celosvětový 
finanční trh. Nejnižší podkategorii je přiřazena kapitálová 
rezerva pro G-SVI ve výši 1 % celkového objemu rizikové 
expozice vypočteného v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení 
(EU) č. 575/2013 a kapitálová rezerva přiřazená jednotlivým 
podkategoriím se zvyšuje nejméně po 0,5 % celkového 
objemu rizikové expozice vypočteného v souladu s čl. 92 
odst. 3 uvedeného nařízení. 

§ 9ar odst. 5 (5) Česká národní banka v odůvodněných případech 
může zařadit  
  
a) globální systémově významnou instituci do kategorie 

s vyšší systémovou významností, 
b) do některé z kategorií systémové významnosti 

instituci, která nebyla určena jako systémově 
významná,  

c) globální systémově významnou instituci do kategorie 
s nižší systémovou významností s přihlédnutím k 
přeshraničním činnostem skupiny prováděným v 
rámci zúčastněných členských států podle čl. 4 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
806/201469). 

 
__________________ 
69) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se 
stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro 
řešení krize úvěrových institucí a některých 
investičních podniků v rámci jednotného 
mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu 
pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. b) a h)  

2a. Doplňující metodika pro určení G-SVI se zakládá na 
těchto kategoriích:  
a) kategorie uvedené v odst. 2 písm. a) až d) tohoto článku;  
b) přeshraniční činnost skupiny, vyjma činností skupiny v 
rámci zúčastněných členských států uvedené v článku 4 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 
(*).  
 
Každá kategorie má stejnou váhu a zahrnuje 
kvantifikovatelné ukazatele. U kategorií uvedených v prvním 
pododstavci písm. a) tohoto odstavce jsou ukazatele stejné 
jako odpovídající ukazatele určené podle odstavce 2.  
 
Výsledkem doplňující určovací metodiky je doplňkové 
celkové skóre pro každý hodnocený subjekt podle odstavce 
1, na jehož základě mohou příslušné nebo pověřené orgány 
přijmout jedno z opatření uvedených v odst. 10 písm. c).  
(*)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví 
jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize 
úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci 
jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného 
fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 
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v platném znění. 
 

(Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1). 
 
10. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 9, může příslušný orgán 
nebo pověřený orgán při provádění řádného posouzení v 
rámci dohledu s využitím podkategorií a hraničních skóre 
uvedených v odstavci 9: a) přeřadit G-SVI z nižší 
podkategorie do vyšší podkategorie; b) zařadit subjekt 
uvedený v odstavci 1, jehož celkové skóre podle odstavce 2 
je nižší než hraniční skóre nejnižší podkategorie, do této 
podkategorie nebo do vyšší podkategorie, a tím jej označit 
za G-SVI; c) s přihlédnutím k jednotnému mechanismu pro 
řešení krizí na základě doplňkového celkového skóre podle 
odstavce 2a přeřadit G-SVI z vyšší podkategorie do nižší 
podkategorie. 

§ 9as odst. 1 a 2 (1) Česká národní banka může stanovit, aby jiná 
systémově významná instituce průběžně udržovala 
kapitálovou rezervu pro jinou systémově významnou 
instituci na individuálním, konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě podle části první hlavy 
druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013.  
 (2) Česká národní banka rozhodne o určení 
jiné systémově významné instituce na konsolidovaném 
individuálním, konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě podle části první hlavy 
druhé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013. Jako jiná systémově významná instituce 
může být označen evropský ovládající obchodník s 
cennými papíry podle § 9aj odst. 1, evropská finanční 
holdingová osoba, evropská smíšená finanční 
holdingová osoba označena skupina, v jejímž čele stojí 
evropský ovládající investiční podnik podle § 9aj odst. 
1, skupina, v jejímž čele stojí tuzemský ovládající 
obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1 nebo 
obchodník s cennými papíry podle § 9aj odst. 1. 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 47  V článku 131 se slova „instituce G-SVI“ a „instituce J-SVI“ ve 
všech mluvnických tvarech nahrazují zkratkami „G- SVI“ a 
„J-SVI“ a text článku se mění takto:  
1. Členské státy určí orgán odpovědný za to, že jsou na 
konsolidovaném základě určeny globální systémově 
významné instituce (G-SVI) a na individuálním, 
subkonsolidovaném nebo případně konsolidovaném základě 
jiné systémově významné instituce (J-SVI), které jsou 
povoleny v rámci svých jurisdikcí. Tímto orgánem je 
příslušný orgán nebo pověřený orgán. Členské státy mohou 
určit více takových orgánů.  
Mezi G-SVI patří:  
a) skupina vedená mateřskou institucí v EU, mateřskou 
finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou 
smíšenou finanční holdingovou společností v EU, nebo  
b) instituce, která není dceřiným podnikem mateřské 
instituce v EU, mateřské finanční holdingové společnosti v 
EU ani mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v 
EU.  
 
J-SVI může být buď instituce, nebo skupina vedená 
mateřskou institucí v EU, mateřskou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společností v EU, mateřskou institucí v členském státě, 
mateřskou finanční holdingovou společností v členském 
státě nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou 
společností v členském státě. 
5.   Příslušný orgán nebo pověřený orgán může od každé J-
SVI požadovat, aby na konsolidovaném, 
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subkonsolidovaném nebo případně individuálním základě 
udržovala kapitálovou rezervu pro J-SVI až do výše 3 % 
celkového objemu rizikové expozice vypočteného podle 
čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, při zohlednění 
kritérií pro určení J-SVI. Tato kapitálová rezerva je tvořena 
kmenovým kapitálem tier 1. 

§ 9as odst. 3 (3) Česká národní banka stanoví systémovou 
významnost jiné systémově významné instituce 
alespoň podle některého z těchto kritérií: 
  
a) velikost instituce nebo skupiny jiné systémově 

významné instituce, 
  
b) význam instituce nebo skupiny jiné systémově 

významné instituce pro hospodářství Evropské unie 
nebo České republiky, 

c) význam přeshraničních aktivit činností instituce nebo 
skupiny jiné systémově významné instituce, nebo 

d) propojenost instituce nebo skupiny jiné systémově 
významné instituce s finančním systémem. 

32013L0036 čl. 131 odst. 3 
písm. c) 
 

3. Instituce J-SVI se určí v souladu s odstavcem 1. Posouzení 
systémového významu vychází přinejmenším z kteréhokoli z 
těchto kritérií:  

a) velikost;  

b) význam pro hospodářství Unie nebo příslušného členského 
státu;  

c) význam přeshraničních činností;  

d) propojenost instituce nebo skupiny s finančním systémem.  

EBA vydá po konzultaci s ESRB do 1. ledna 2015 obecné 
pokyny týkající se kritérií pro stanovení podmínek použití 
tohoto odstavce ve vztahu k posuzování institucí J-SVI. Tyto 
obecné pokyny zohlední mezinárodní rámce pro vnitrostátní 
systémově významné instituce a specifické aspekty na 
úrovni Unie a na úrovni jednotlivých států. 

§ 9as odst. 4 (4) Česká národní banka může rozhodnout o stanovení 
sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově 
významnou instituci do výše 2 3 % z celkového objemu 
rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s 
přihlédnutím k systémové významnosti instituce podle 
odstavce 3. Česká národní banka při stanovení sazby 
přihlíží k tomu, aby výše sazby neměla nepříznivý 
dopad na finanční trh jako celek nebo jeho část v jiných 
členských státech Evropské unie nebo celé Evropské 
unii a nebyla překážkou pro fungování jednotného trhu. 
Česká národní banka může rozhodnout o stanovení 
sazby kapitálové rezervy pro jinou systémově 
významnou instituci vyšší než 3 % z celkového objemu 
rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
pouze v návaznosti na nařízení nebo rozhodnutí 
Evropské komise. Česká národní banka přezkoumává 
požadavek na kapitálovou rezervu pro jinou systémově 
významnou instituci alespoň jednou ročně. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. d) a e)  

5. Příslušný orgán nebo pověřený orgán může od každé J-
SVI požadovat, aby na konsolidovaném, 
subkonsolidovaném nebo případně individuálním základě 
udržovala kapitálovou rezervu pro J-SVI až do výše 3 % 
celkového objemu rizikové expozice vypočteného podle čl. 
92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, při zohlednění kritérií 
pro určení J-SVI. Tato kapitálová rezerva je tvořena 
kmenovým kapitálem tier 1.  
 
5a. S výhradou povolení Komise uvedeného ve třetím 
pododstavci tohoto odstavce může příslušný orgán nebo 
pověřený orgán od každé J-SVI požadovat, aby na 
konsolidovaném, subkonsolidovaném nebo případně 
individuálním základě udržovala kapitálovou rezervu pro J-
SVI vyšší než 3 % celkového objemu rizikové expozice 
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013. 
Tato kapitálová rezerva je tvořena kmenovým kapitálem tier 
1.  
 
Do šesti týdnů od obdržení oznámení podle odstavce 7 
tohoto článku poskytne ESRB Komisi stanovisko k tomu, 
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zda je kapitálová rezerva pro J-SVI považována za 
vhodnou. EBA rovněž může Komisi poskytnout k dané 
kapitálové rezervě stanovisko podle čl. 34 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1093/2010.  
 
Do tří měsíců poté, co ESRB předala oznámení podle 
odstavce 7 Komisi, přijme Komise akt, jímž zmocní příslušný 
orgán nebo pověřený orgán k přijetí navrženého opatření, a 
to s ohledem na případné hodnocení ze strany ESRB a EBA 
a pokud je přesvědčena o tom, že kapitálová rezerva pro J-
SVI nemá neúměrné nepříznivé účinky na finanční systém 
jako celek nebo jeho části v jiných členských státech nebo v 
Unii jako celku, nebo které by představovaly nebo vytvářely 
překážku bránící řádnému fungování vnitřního trhu. 

§ 9as odst. 5 (5) Česká národní banka oznámí záměr 
stanovit nebo změnit sazbu kapitálové rezervy pro jinou 
systémově významnou instituci Evropské komisi, 
Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropské radě 
pro systémová rizika a příslušným orgánům nebo 
určeným orgánům dotčených států nejpozději 1 měsíc 
přede dnem vydání rozhodnutí podle odstavce 4, 
pokud jde o sazbu nepřevyšující 3 % z celkového 
objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
Pokud Česká národní banka hodlá stanovit sazbu 
kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou 
instituci vyšší než 3 % z celkového objemu rizikové 
expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, oznámí záměr 
Evropské radě pro systémová rizika 3 měsíce přede 
dnem vydání rozhodnutí podle odstavce 4.  

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. f)  

7. Dříve, než příslušný nebo pověřený orgán stanoví nebo 
upraví kapitálovou rezervu pro J-SVI, oznámí tuto 
skutečnost ESRB jeden měsíc před zveřejněním rozhodnutí 
uvedeného v odstavci 5 a tři měsíce před zveřejněním 
rozhodnutí příslušného nebo pověřeného orgánu uvedeného 
v odstavci 5a. ESRB tato oznámení neprodleně předá 
Komisi, orgánu EBA a příslušným a pověřeným orgánům 
dotčených členských států. Tato oznámení obsahují 
podrobné informace o těchto skutečnostech: 

§ 9as odst. 7 (7) Pokud je jiná systémově významná instituce 
ovládána globální systémově významnou institucí nebo 
jinou systémově významnou institucí, která je 
evropskou ovládající úvěrovou institucí institucí nebo 
skupinou, v jejímž čele je evropská ovládající úvěrová 
instituce, evropský ovládající investiční podnik, 
evropská finanční holdingová osoba nebo evropská 
smíšená finanční holdingová osoba, a je povinna 
udržovat kapitálovou rezervu pro jinou systémově 
významnou instituci na konsolidovaném základě, pak 
kapitálová rezerva pro tuto jinou systémově 
významnou instituci na individuálním nebo 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. g)  

8. Aniž je dotčen článek 133 a odstavec 5 tohoto článku, 
pokud je určitá J-SVI dceřiným podnikem G-SVI nebo J-SVI, 
jež je buď institucí, nebo skupinou vedenou mateřskou 
institucí v EU, a na niž se vztahuje povinnost udržování 
kapitálové rezervy pro J-SVI na konsolidovaném základě, 
nepřesáhne kapitálová rezerva, která se pro danou J-SVI 
použije na individuálním nebo subkonsolidovaném základě, 
nižší z těchto úrovní:  
a) součet vyšší ze sazeb kapitálové rezervy pro G-SVI nebo 
J-SVI platných pro skupinu na konsolidovaném základě a 1 
% z celkového objemu rizikové expozice vypočteného v 
souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 a  
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subkonsolidovaném základě podle čl. 4 odst. 1 bodu 49 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 nesmí být vyšší než vyšší přesáhnout nižší z 
těchto hodnot: 
  
a) 1 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 

92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, nebo 

a) součet vyšší ze sazeb kapitálové rezervy pro 
globální systémově významnou instituci nebo jinou 
systémově významnou instituci uplatňovaných pro 
skupinu na konsolidovaném základě a 1 % z 
celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013, nebo 

b) kapitálové rezervy vypočtené z celkového objemu 
rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 
při použití sazby kapitálové rezervy pro globální 
systémově významnou instituci nebo sazby 
kapitálové rezervy pro jinou systémově významnou 
instituci aplikované na skupinu na konsolidovaném 
základě. 

b) 3 % z celkového objemu rizikové expozice podle čl. 
92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 nebo sazba uplatňovaná pro 
skupinu na konsolidovaném základě v návaznosti 
na nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise 
podle odstavce 7. 

 

b) 3 % z celkového objemu rizikové expozice vypočteného v 
souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo 
sazbu, jejíž uplatňování na danou skupinu na 
konsolidovaném základě povolila Komise podle odstavce 5a 
tohoto článku. 

§ 9at odst. 1 (1) Česká národní banka sdělí Evropské radě 
pro systémová rizika názvy institucí označených jako 
globální systémově významné a jiné systémově 
významné včetně kategorií systémové významnosti, do 
kterých byly globální systémově významné instituce 
zařazeny, a uvede důvody, pro které tak činí. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 
písm. j)  

12. Příslušný orgán nebo pověřený orgán oznámí ESRB 
názvy G-SVI a J-SVI a příslušné podkategorie, do nichž jsou 
jednotlivé G-SVI zařazeny. Toto oznámení obsahuje plné 
zdůvodnění, proč bylo nebo nebylo provedeno posouzení v 
rámci dohledu v souladu s odst. 10 písm. a), b) a c). ESRB 
předá tato oznámení neprodleně Komisi a orgánu EBA a 
zveřejní názvy systémově významných institucí. Příslušné 
orgány nebo pověřené orgány zveřejní informace o tom, do 
jakých podkategorií jsou jednotlivé G-SVI zařazeny.  
 
Příslušný orgán nebo pověřený orgán jednou ročně 
přezkoumá určení G-SVI a J-SVI a zařazení jednotlivých G- 
SVI do podkategorií a o výsledku tohoto přezkumu informuje 
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dotčené systémově významné instituce a ESRB, který 
výsledky neprodleně předá Komisi a orgánu EBA. Příslušný 
orgán nebo pověřený orgán zveřejní aktualizovaný seznam 
určených systémově významných institucí, jakož i informace 
o tom, do jaké podkategorie jsou jednotlivé určené G-SVI 
zařazeny.; 

     

§ 9b odst. 2 (2) Globální systémově významná instituce 
podle § 9ar odst. 2 není oprávněna rozdělit kmenový 
kapitál tier 1 v rozsahu, který by vedl k nesplnění 
povinnosti udržovat kapitálovou rezervu k pákovému 
poměru v požadované výši. 
 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 52  1. Instituce, která splňuje požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 
575/2013, nerozdělí výnosy související s kmenovým 
kapitálem tier 1 v rozsahu, v jakém by tím došlo ke snížení 
jejího kmenového kapitálu tier 1 na úroveň, kdy by 
požadavek kapitálové rezervy k pákovému poměru již 
splněn nebyl. 

§ 9b odst. 3 (3) Pokud globální systémově významná 
instituce podle § 9ar odst. 2 požadavek kapitálové 
rezervy k pákovému poměru neplní, dodržuje pravidla 
omezující rozdělení kmenového kapitálu tier 1 a do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy dojde k poklesu 
kapitálové rezervy k pákovému poměru pod 
požadovanou výši a předloží České národní bance 
žádost o schválení plánu na obnovení kapitálu. Česká 
národní banka může tuto lhůtu prodloužit až na 10 
pracovních dnů v závislosti na posouzení individuální 
situace dané osoby s přihlédnutím k rozsahu a 
složitosti jejích činností. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 52  2. Instituce, která nesplňuje požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru, vypočte nejvyšší rozdělitelnou částku 
související s pákovým poměrem (dále jen „L-MDA“) v 
souladu s odstavcem 4 a oznámí tuto částku příslušnému 
orgánu. Použije-li se první pododstavec, instituce nepřijme 
žádné z níže uvedených opatření dříve, než vypočte L-MDA:  
a) rozdělení výnosů souvisejících s kmenovým kapitálem tier 
1;  
b) převzetí závazku k výplatě pohyblivé složky odměny nebo 
zvláštních penzijních výhod nebo k výplatě pohyblivé složky 
odměny, pokud tento závazek k výplatě vznikl v době, kdy 
instituce nesplňovala požadavky kombinovaných 
kapitálových rezerv; nebo  
c) provedení plateb na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1. 
 

  32019L0878 Čl. 1 odst. 53  1. V případě, že instituce nesplňuje na ni vztahující se 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, nebo 
případně na ni použitelný požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru, vyhotoví plán zachování kapitálu a 
předloží jej příslušnému orgánu do pěti pracovních dnů ode 
dne, kdy zjistila, že předmětný požadavek nesplňuje, ledaže 
příslušný orgán povolí delší lhůtu v délce nejvýše deseti 
dnů. 

§ 9b odst. 4 (4) Česká národní banka plán na obnovení 
kapitálu podle odstavce 3 schválí, jestliže lze očekávat, 
že na základě tohoto plánu globální systémově 
významná instituce podle § 9ar odst. 2 požadavek 
kapitálové rezervy k pákovému poměru ve stanovené 
lhůtě splní. Pokud Česká národní banka plán na 

32019L0878 Čl. 1 odst. 53  1. V případě, že instituce nesplňuje na ni vztahující se 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, nebo 
případně na ni použitelný požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru, vyhotoví plán zachování kapitálu a 
předloží jej příslušnému orgánu do pěti pracovních dnů ode 
dne, kdy zjistila, že předmětný požadavek nesplňuje, ledaže 
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obnovení kapitálu neschválí, uloží opatření k nápravě 
podle § 136 odst. 2 písm. s) nebo § 136 odst. 2 písm. 
t). 
 

příslušný orgán povolí delší lhůtu v délce nejvýše deseti 
dnů. 

  32013L0036 čl. 142 odst. 3 a 4 3. Příslušný orgán posoudí plán zachování kapitálu, přičemž 
tento plán schválí pouze tehdy, pokud dospěje k závěru, že 
v případě realizace tohoto plánu lze s rozumnou mírou 
pravděpodobnosti očekávat, že díky němu dojde k 
zachování nebo vytvoření kapitálu dostatečného k tomu, aby 
byla instituce schopna splnit na ni použitelné požadavky 
kombinovaných kapitálových rezerv, a to ve lhůtě, kterou 
bude příslušný orgán považovat za odpovídající. 
4.   V případě, že příslušný orgán plán zachování kapitálu 
neschválí v souladu s odstavcem 3, nařídí některé z 
následujících opatření, popřípadě obě tato opatření 
současně: 
a)příslušný orgán bude požadovat, aby instituce navýšila 
svůj kapitál na určenou výši, a to ve stanovených lhůtách; 
b)příslušný orgán vykoná svou pravomoc dle článku 102 
nařídit přísnější omezení týkající se rozdělování výnosů, než 
které požaduje článek 141. 
 

§ 9b odst. 5 (5) Česká národní banka stanoví vyhláškou 
a) pravidla a omezení při nesplnění požadavku 

kapitálové rezervy k pákovému poměru, včetně 
pravidel pro výpočet nejvyšší částky k možnému 
rozdělení související s pákovým poměrem a 

b) náležitosti plánu na obnovení kapitálu. 
 

32019L0878 Čl. 1 odst. 53  1. V případě, že instituce nesplňuje na ni vztahující se 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, nebo 
případně na ni použitelný požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru, vyhotoví plán zachování kapitálu a 
předloží jej příslušnému orgánu do pěti pracovních dnů ode 
dne, kdy zjistila, že předmětný požadavek nesplňuje, ledaže 
příslušný orgán povolí delší lhůtu v délce nejvýše deseti 
dnů. 
2. Instituce, která nesplňuje požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru, vypočte nejvyšší rozdělitelnou částku 
související s pákovým poměrem (dále jen „L-MDA“) v 
souladu s odstavcem 4 a oznámí tuto částku příslušnému 
orgánu.  
Použije-li se první pododstavec, instituce nepřijme žádné z 
níže uvedených opatření dříve, než vypočte L-MDA:  
a) rozdělení výnosů souvisejících s kmenovým kapitálem tier 
1;  
b) převzetí závazku k výplatě pohyblivé složky odměny nebo 
zvláštních penzijních výhod nebo k výplatě pohyblivé složky 
odměny, pokud tento závazek k výplatě vznikl v době, kdy 
instituce nesplňovala požadavky kombinovaných 
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kapitálových rezerv; nebo  
c) provedení plateb na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1.  
 
3. Jestliže instituce nesplňuje nebo nepřekračuje požadavek 
kapitálové rezervy k pákovému poměru, nevyplatí 
prostřednictvím žádného z opatření uvedených v odst. 2 
druhém pododstavci písm. a), b) a c) částku vyšší než L- 
MDA, která se vypočte v souladu s odstavcem 4.  
4. Instituce vypočtou L-MDA vynásobením součtu 
vypočteného v souladu s odstavcem 5 činitelem určeným v 
souladu s odstavcem 6. L-MDA se sníží o jakoukoli částku 
vyplývající z opatření uvedených v odst. 2 druhém 
pododstavci písm. a), b) nebo c).  
5. Součet, jenž se má vynásobit podle odstavce 4, se skládá 
z:  
a) jakýchkoliv mezitímních zisků, které nejsou zahrnuty v 
kmenovém kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 575/2013, po odečtení jakéhokoli rozdělení zisků nebo 
jakýchkoli plateb týkajících se opatření uvedených v odst. 2 
druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) tohoto článku, plus  
b) jakýchkoliv zisků ke konci roku, které nejsou zahrnuty v 
kmenovém kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 575/2013, po odečtení jakéhokoli rozdělení zisků nebo 
jakýchkoli plateb týkajících se opatření uvedených v odst. 2 
druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) tohoto článku, 
minus  
c) částky, které by bylo nutno zaplatit na dani, pokud by 
částky uvedené v písmenech a) a b) tohoto odstavce zůstaly 
nerozděleny.  
 
6. Činitel uvedený v odstavci 4 se určí takto:  
a) hodnota činitele se rovná 0, pokud se kmenový kapitál tier 
1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. d) 
nařízení (EU) č. 575/2013 a podle čl. 104 odst. 1 písm. a) 
této směrnice v rámci řešení rizika nadměrné páky, které čl. 
92 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení dostatečně 
nepokrývá, přičemž nadměrná páka je vyjádřena jako 
procento z celkové míry expozic vypočtené podle čl. 429 
odst. 4 uvedeného nařízení, nachází v prvním (tj. nejnižším) 
kvartilu požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru;  
b) hodnota činitele se rovná 0,2, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
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účely plnění požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. d) 
nařízení (EU) č. 575/2013 a podle čl. 104 odst. 1 písm. a) 
této směrnice, v rámci řešení rizika nadměrné páky, které čl. 
92 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení dostatečně 
nepokrývá, přičemž nadměrná páka je vyjádřena jako 
procento z celkové míry expozic vypočtené podle čl. 429 
odst. 4 uvedeného nařízení, nachází v druhém kvartilu 
požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru;  
c) hodnota činitele se rovná 0,4, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. d) 
nařízení (EU) č. 575/2013 a podle čl. 104 odst. 1 písm. a) 
této směrnice, v rámci řešení rizika nadměrné páky, které čl. 
92 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení dostatečně 
nepokrývá, přičemž nadměrná páka je vyjádřena jako 
procento z celkové míry expozic vypočtené podle čl. 429 
odst. 4 uvedeného nařízení, nachází v třetím kvartilu 
požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru;  
d) hodnota činitele se rovná 0,6, pokud se kmenový kapitál 
tier 1 udržovaný dotčenou institucí, který není používán pro 
účely plnění požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. d) 
nařízení (EU) č. 575/2013 a podle čl. 104 odst. 1 písm. a) 
této směrnice v rámci řešení rizika nadměrné páky, které čl. 
92 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení dostatečně 
nepokrývá, přičemž nadměrná páka je vyjádřena jako 
procento z celkové míry expozic vypočtené podle čl. 429 
odst. 4 uvedeného nařízení, nachází ve čtvrtém (tj. 
nejvyšším) kvartilu požadavku kapitálové rezervy k 
pákovému poměru.  
 
Dolní a horní hranice každého kvartilu požadavku kapitálové 
rezervy k pákovému poměru se vypočtou takto:  

 
Dolní hranice kvartilu 

=
𝑃𝑜ž𝑎𝑑𝑎𝑣𝑒𝑘 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑜𝑣é 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 𝑘 𝑝á𝑘𝑜𝑣é𝑚𝑢 𝑝𝑜𝑚ě𝑟𝑢

4
 .(Qn – 1) 

 
Horní hranice kvartilu 

=
𝑃𝑜ž𝑎𝑑𝑎𝑣𝑒𝑘 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑜𝑣é 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 𝑘 𝑝á𝑘𝑜𝑣é𝑚𝑢 𝑝𝑜𝑚ě𝑟𝑢

4
. Qn 

 
kde: 
Qn=pořadové číslo daného kvartilu. 
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  32019L0878  čl. 1 odst. 52  Má se za to, že instituce neplní požadavek kapitálové 
rezervy k pákovému poměru pro účely článku 141b této 
směrnice, pokud nemá kmenový kapitál tier 1 ve výši nutné 
k současnému plnění požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 
1a nařízení (EU) č. 575/213 a požadavku stanoveného v čl. 
92 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení a v čl. 104 odst. 1 
písm. a) této směrnice při řešení rizika nadměrné páky, 
které dostatečně nepokrývá čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení 
(EU) č. 575/2013. 

§ 10 odst. 3 písm. 
g) 

(3) Obchodník s cennými papíry zajistí, aby 
  
a) každý člen jeho vedoucího orgánu byl důvěryhodný 

a měl dostatek odborných znalostí, dovedností a 
zkušeností, aby rozuměl činnostem obchodníka s 
cennými papíry, včetně souvisejících hlavních rizik, 

b) byly vyčleněny dostatečné personální a finanční 
zdroje pro průběžné odborné vzdělávání členů jeho 
vedoucího orgánu, 

c) byla prováděna politika podporující rozmanitost při 
výběru členů jeho vedoucího orgánu, 

d) členové jeho vedoucího orgánu plnili požadavky 
podle odstavce 4, 

e) člen jeho vedoucího orgánu měl přístup ke všem 
potřebným informacím a dokumentům, aby mohl, 
je-li to potřeba, účinně zpochybnit rozhodnutí osob 
ve vrcholném vedení a dohlížet na rozhodování 
osob ve vrcholném vedení, a 

f) členové jeho vedoucího orgánu měli dostatečné 
společné odborné znalosti, dovednosti 
a zkušenosti, aby rozuměli činnosti tohoto 
obchodníka s cennými papíry. a  

g) byly evidovány údaje o úvěrech a zárukách 
poskytnutých členovi jeho vedoucího orgánu nebo 
osobě s ním spřízněné, tak aby tyto údaje mohly 
být bez zbytečného odkladu na vyžádání 
poskytnuty České národní bance; spřízněnou 
osobou se pro účely tohoto zákona rozumí manžel, 
manželka, registrovaný partner, dítě nebo rodič 
člena vedoucího orgánu nebo právnická osoba, ve 
které má člen vedoucího orgánu nebo jeho manžel, 
manželka, registrovaný partner, dítě nebo rodič 
kvalifikovanou účast nebo v ní může uplatňovat 
významný vliv nebo je v této právnické osobě 

32019L0878 Čl. 1 odst. 23  Členské státy zajistí, aby byly údaje o úvěrech poskytnutých 
členům vedoucího orgánu a jejich spřízněným stranám řádně 
zdokumentovány a na žádost poskytnuty příslušným 
orgánům. 
 
Pro účely tohoto článku se „spřízněnou stranou“ rozumí: 
 
a) manžel či manželka, registrovaný partner podle 
vnitrostátních právních předpisů, dítě nebo rodič člena 
vedoucího orgánu; 
 
b) komerční subjekt, ve kterém má člen vedoucího orgánu 
nebo jeho blízký rodinný příslušník podle písmene a) 
kvalifikovanou účast ve výši nejméně 10 % kapitálu či 
hlasovacích práv, nebo ve kterém tyto osoby mohou 
uplatňovat významný vliv nebo jsou členy vrcholného vedení 
nebo vedoucího orgánu. 
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členem vrcholného vedení nebo členem jejího 
vedoucího orgánu. 

 

§ 10 odst. 6 (6) Pro Aniž je dotčena povinnost člena vedoucího 
orgánu věnovat výkonu funkce dostatečnou časovou 
kapacitu, pro účely odstavce 4 písm. c) se 
nezohledňuje funkce člena v právnické osobě, která 
neslouží převážně výdělečným cílům, a dále se 
považuje za výkon jedné funkce výkon funkce 
výkonného a nevýkonného člena v rámci 
 a) téže skupiny ovládajícího obchodníka s cennými 

papíry [§ 151 odst. 1 písm. a)], 
a) skupiny, 
b) stejného institucionálního systému ochrany podle čl. 

113 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 a 

c) obchodní korporace, ve které má obchodník s 
cennými papíry kvalifikovanou účast. 

32013L0036 Čl. 91 odst. 4 4. Pro účely odstavce 3 se jako jedno členství počítá:  

a) funkce výkonného nebo nevýkonného člena ve vedoucím 
orgánu v rámci stejné skupiny;  

b) funkce výkonného a nevýkonného člena v rámci:  

i) institucí, které spadají do stejného institucionálního systému 
ochrany, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 113 
odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo  

ii) podniků (včetně nefinančních subjektů), v nichž má 
instituce kvalifikovanou účast. 

§ 10d odst. 6 
písm. e) 

(6) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud 
s ohledem na zajištění řádného a obezřetného vedení 
obchodníka s cennými papíry nejsou důvodné obavy z 
možného vlivu na výkon jeho činnosti a pokud jsou 
splněny tyto podmínky:  
e) struktura konsolidačního celku, do kterého má být 

obchodník s cennými papíry zahrnut, 
1. nebrání účinnému dohledu nad obchodníkem s 

cennými papíry, 
2. nebrání účinné výměně informací mezi Českou 

národní bankou a orgánem dohledu jiného 
členského státu Evropské unie, který vykonává 
dohled nad finančním trhem, nebo 

3. neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých 
orgánů dohledu nad tímto konsolidačním 
celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto 
konsolidačního celku, 

e) struktura skupiny, jejíž součástí má obchodník 
s cennými papíry být, nebrání účinnému dohledu 
nad obchodníkem s cennými papíry a dohledu na 
konsolidovaném základě, účinné výměně informací 
mezi Českou národní bankou a příslušným 
orgánem dohledu jiného členského státu, nebo 
neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých 
příslušných orgánů určených k výkonu dohledu na 

32013L0036 čl. 23 odst. 1 1.   S ohledem na možný vliv navrhovaného nabyvatele na 
úvěrovou instituci posuzují příslušné orgány při posuzování 
oznámení uvedeného v čl. 22 odst. 1 a informací uvedených v 
čl. 22 odst. 3 za účelem zajištění řádného a obezřetného 
řízení úvěrové instituce, v níž je navrhováno nabytí, vhodnost 
navrhovaného nabyvatele a finanční rozumnost 
navrhovaného nabytí podle těchto kritérií: 

a)pověst navrhovaného nabyvatele; 

b)pověst, znalosti, dovednosti a zkušenosti, jak je stanoveno 
v čl. 91 odst. 1, všech členů vedoucího orgánu a všech členů 
vrcholného vedení, kteří budou v důsledku navrhovaného 
nabytí řídit činnosti úvěrové instituce; 

c)finanční zdraví navrhovaného nabyvatele, zejména ve 
vztahu k vykonávané a plánované činnosti v úvěrové instituci, 
v níž je navrhováno nabytí; 

d)skutečnost, zda bude úvěrová instituce schopna dodržet a 
nadále dodržovat obezřetnostní požadavky na základě této 
směrnice, nařízení (EU) č. 575/2013, a případně jiného práva 
Unie, zejména směrnic 2002/87/ES a 2009/110/ES, včetně 
skutečnosti, zda má skupina, jejíž součástí se úvěrová 
instituce stane, strukturu umožňující výkon účinného dohledu, 
účinnou výměnu informací mezi příslušnými orgány a 
vymezení působnosti mezi příslušnými orgány; 
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konsolidovaném základě při dohledu na 
konsolidovaném základě a nad osobami v této 
skupině, 

 

 e)skutečnost, zda existuje důvodné podezření, že ve spojení 
s navrhovaným nabytím dochází nebo došlo k praní peněz 
nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně ve smyslu 
článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití 
finančního systému k praní peněz a financování terorismu 
(21) nebo že by navrhované nabytí mohlo zvýšit riziko 
takového jednání. 

 

§ 12a odst. 1 
písm. n) 

(1) Řídicí a kontrolní systém obchodníka s 
cennými papíry zahrnuje 
n) systém odměňování osob, jejichž činnosti v rámci 

výkonu jejich zaměstnání, povolání nebo funkce 
mají významný vliv na jím podstupovaná rizika a 
jejich míru, včetně zásad pro určení a podmínky 
výplaty pevné a pohyblivé složky odměn, postupů 
pro přijímání rozhodnutí o odměňování a způsobu 
posuzování výkonnosti tak, aby systém 
odměňování přispíval k řádnému a účinnému řízení 
rizik a byl s ním v souladu 

n) systém odměňování, který vždy zahrnuje zásady a 
postupy odměňování, které 
1. přispívají k řádnému a účinnému řízení rizik a 

jsou s ním v souladu, 
2. jsou založeny na stejné odměně mužů a žen za 

stejnou nebo rovnocennou práci a 
3. v případě člena vedoucího orgánu a dalšího 

pracovníka, jehož pracovní činnosti mají 
významný vliv na rizikový profil obchodníka s 
cennými papíry (dále jen „osoba s rizikovým 
vlivem“) zahrnují také zvláštní pravidla pro 
určení a podmínky výplaty pevné a pohyblivé 
složky odměny této osoby a pro přijímání 
rozhodnutí o odměňování této osoby, 
 

 

32019L0878 čl. 1 odst. 19 1.   Instituce musí mít spolehlivé systémy správy a řízení, 
které zahrnují jasnou organizační strukturu s dobře 
vymezenými, transparentními a konzistentními 
odpovědnostmi, účinnými postupy pro identifikaci, řízení, 
sledování a hlášení rizik, jimž instituce je nebo může být 
vystavena, přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně 
řádné správy a účetních postupů, a zásady a postupy 
odměňování, které odpovídají náležitému a účinnému řízení 
rizik a podporují je. 

Zásady a postupy odměňování uvedené v prvním 
pododstavci musí být genderově neutrální. 

 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 26 Členské státy zajistí, aby při vytváření a uplatňování zásad 
celkového odměňování zahrnujícího mzdy a zvláštní penzijní 
výhody pro kategorie pracovníků, jejichž pracovní činnosti 
mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, dodržovaly 
instituce následující požadavky způsobem, který odpovídá 
jejich velikosti, vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a 
složitosti jejich činností: 

 

a)zásady odměňování jsou v souladu s řádným a účinným 
řízením rizik a takové řízení rizik podporují a nepovzbuzují k 
podstupování rizik překračujícímu úroveň rizika tolerovaného 
institucí;  

b)zásady odměňování jsou v souladu se strategií podnikání, 
cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy instituce a zahrnují 
opatření na předcházení střetu zájmů;  

c)vedoucí orgán instituce v rámci své kontrolní funkce přijímá 
a pravidelně přezkoumává obecné zásady odměňování a 
odpovídá za dozor nad jejich uplatňováním;  
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d)uplatňování zásad odměňování je nejméně jednou ročně 
podrobeno centrální a nezávislé interní kontrole s cílem ujistit 
se, zda jsou dodržovány zásady a postupy odměňování 
přijaté vedoucím orgánem v rámci jeho kontrolní funkce; 

 e)zaměstnanci v kontrolních funkcích jsou nezávislí na 
obchodních útvarech, nad nimiž vykonávají dohled, mají 
odpovídající pravomoc a jsou odměňováni podle míry plnění 
cílů spojených s jejich funkcemi, nezávisle na výsledcích 
oblastí činnosti, které kontrolují; 

 f)na odměňování členů vrcholného vedení odpovědných za 
řízení rizik a dodržování předpisů dohlíží přímo výbor pro 
odměňování uvedený v článku 95, a pokud takový výbor není 
zřízen, vedoucí orgán v rámci své kontrolní funkce. 

 g)zásady odměňování při zohlednění vnitrostátních kritérií 
pro stanovování mezd, jasně rozlišují mezi kritérii pro 
stanovení: 

i)základní pevné části odměny, která by měla především 
odrážet příslušné odborné zkušenosti a organizační 
odpovědnost, jak jsou stanoveny v popisu pracovní náplně 
zaměstnance v rámci podmínek pracovního poměru, a 

 ii)pohyblivé složky odměny, která by měla odrážet udržitelný 
výkon přizpůsobený riziku, jakož i výkon nad rámec toho, co 
je požadováno ke splnění popisu pracovní náplně 
zaměstnance v rámci podmínek pracovního poměru.  
aa) zásady odměňování jsou genderově neutrální; 

§ 12b odst. 2 a 3 (2) Obchodník s cennými papíry, který má 
povinnost podle odstavce 1, Evropský ovládající 
investiční podnik zajistí, aby jím ovládaná osoba, která 
nepodléhá dohledu České národní banky, zavedla na 
individuálním základě zásady a postupy řízení, 
organizační uspořádání a další postupy a mechanismy 
podle § 12a odst. 1. Z této povinnosti mu může Česká 
národní banka udělit výjimku, pokud obchodník 
s cennými papíry prokáže, že zavedení takových 
zásad, postupů, uspořádání a mechanismů není v 
souladu s právním řádem země sídla ovládané osoby v 
jiném než členském státě. 

(3) Obchodník s cennými papíry, který má 
povinnost zavést a udržovat řídicí a kontrolní systém 
na konsolidovaném základě, zajistí také, aby zásady a 
postupy řízení, organizační uspořádání, postupy a 

32019L0878 Čl. 1 odst. 36 
písm. a)  

 
 

2. Příslušné orgány vyžadují, aby mateřské a dceřiné 
podniky, na něž se vztahuje tato směrnice, plnily povinnosti 
stanovené v oddíle II této kapitoly na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě, aby zajistily, že systémy, 
postupy a mechanismy požadované v oddíle II této kapitoly 
jsou konzistentní a řádně integrované a že je možné získat 
veškeré údaje a informace, které mají význam pro účely 
dohledu. Zejména zajistí, aby mateřské a dceřiné podniky, 
na něž se vztahuje tato směrnice, zavedly tyto systémy, 
postupy a mechanismy ve svých dceřiných podnicích, na 
něž se tato směrnice nevztahuje, včetně podniků usazených 
v offshore finančních centrech. Takové systémy, postupy a 
mechanismy musí být rovněž konzistentní a řádně 
integrované a uvedené dceřiné podniky mohou rovněž 
poskytovat veškeré údaje a informace, které mají význam 
pro účely dohledu. Dceřiné podniky, na něž samotné se tato 
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mechanismy podle § 12a odst. 1 používané členy 
konsolidačního celku ovládanými osobami byly 
vzájemně souladné a propojené a vyplývaly z nich 
veškeré informace potřebné pro účely rozhodovacích 
procesů v rámci konsolidačního celku ve skupině a pro 
účely výkonu dohledu. 
 

směrnice nevztahuje, musí splňovat požadavky specifické 
pro dané odvětví na individuálním základě.  
3. Povinnosti vyplývající z oddílu II této kapitoly týkající se 
dceřiných podniků, na něž samotné se tato směrnice 
nevztahuje, se nepoužijí, pokud mateřská instituce v EU 
může příslušným orgánům prokázat, že použití oddílu II je z 
hlediska právních předpisů třetí země, kde je dceřiný podnik 
usazen, protiprávní.; 

§ 12b odst. 4 a 5 (4) Požadavky podle § 12a písm. n) bodu 3 a § 
12g odst. 1 písm. c) se nepoužijí na konsolidovaném 
nebo subkonsolidovaném základě na osobu ovládanou 
osobou podle § 9a odst. 4, má-li sídlo v 

 
a) členském státě a podléhá-li zvláštním požadavkům 

na odměňování podle práva Evropské unie, nebo  
b) jiném než členském státě a podléhala by zvláštním 

požadavkům na odměňování podle práva Evropské 
unie, jestliže by měla sídlo v členském státě. 

(5) Odstavec 4 se nepoužije na pracovníka 
ovládané osoby, pokud je tato ovládaná osoba 
společností spravující aktiva nebo osobou poskytující 
investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. b), c), d), h) a 
i) nebo osobou poskytující obdobné investiční služby 
podle práva jiného členského státu a činnosti 
vykonávané daným pracovníkem mají vliv na rizikový 
profil nebo činnosti institucí v dané skupině. 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 36 
písm. b)  

 
 

4.   Požadavky na odměňování stanovené v článcích 92, 94 
a 95 se nevztahují na konsolidovaném základě na žádné z 
těchto podniků: 
a)dceřiné podniky usazené v Unii, pokud podléhají zvláštním 
požadavkům na odměňování v souladu s jinými právními 
akty Unie; 
 b)dceřiné podniky usazené ve třetí zemi, pokud by 
podléhaly zvláštním požadavkům na odměňování v souladu 
s jinými právními akty Unie, jestliže by byly usazeny v Unii. 
5.   Odchylně od odstavce 4 tohoto článku a s cílem zabránit 
obcházení pravidel uvedených v článcích 92, 94 a 95 
členské státy zajistí, aby se požadavky stanovené v článcích 
92, 94 a 95 vztahovaly na pracovníky dceřiných podniků, na 
něž se tato směrnice na individuálním základě nevztahuje, 
pokud: 
a)dceřiný podnik je společností spravující aktiva nebo 
podnikem poskytujícím investiční služby a vykonávajícím 
investiční činnosti uvedené v příloze I oddílu A bodech 2, 3, 
4, 6 a 7 směrnice 2014/65/EU a 
 b)daní pracovníci byli pověřeni prováděním pracovních 
činností, které mají bezprostřední podstatný vliv na rizikový 
profil nebo činnost institucí ve skupině. 
6.   Bez ohledu na odstavce 4 a 5 tohoto článku mohou 
členské státy články 92, 94 a 95 uplatňovat na 
konsolidovaném základě na širší okruh dceřiných podniků a 
jejich pracovníků 

§ 12h písm. a) Česká národní banka 
a) používá informace týkající se zásad odměňování v 

souladu s čl. 450 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 575/2013 ke srovnání trendů a 
postupů odměňování, jakož i informace poskytnuté 
obchodníkem s cennými papíry o rozdílech v 
odměňování mužů a žen, 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 20  
 

1. Příslušné orgány shromažďují informace zpřístupněné v 
souladu s kritérii pro zpřístupňování informací podle čl. 450 
odst. 1 písm. g), h), i) a k) nařízení (EU) č. 575/2013, jakož i 
informace poskytnuté institucemi o rozdílech v odměňování 
žen a mužů, a používají tyto informace ke srovnávání trendů 
a postupů odměňování. Příslušné orgány poskytují tyto 
informace orgánu EBA. 

§ 12j odst. 1 (1) Výše pohyblivé složky odměny nesmí u 32013L0036 Čl. 94 odst. 1, g)instituce stanoví vhodný poměr mezi pevnou a pohyblivou 
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osoby s rizikovým vlivem přesáhnout výši pevné složky 
odměny, ledaže valná hromada obchodníka s cennými 
papíry rozhodne podle odstavce 2. 

 

písm. g), bod i) složkou celkové odměny, přičemž platí tyto zásady: 
 

i)proměnlivá složka nepřesahuje 100 % pevné složky celkové 
odměny každého jednotlivce. Členské státy mohou stanovit 
maximální procentní podíl na nižší úrovni. 

§ 16a odst. 2 (2) Obchodník s cennými papíry, kterému jsou 
stanoveny povinnosti na konsolidovaném základě který 
má povinnost dodržovat požadavky na správu a řízení 
společnosti, vedoucí orgán jako celek a jednotlivé členy 
vedoucího orgánu a systém odměňování na 
konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě 
podle tohoto zákona nebo podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní 
požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50), 
uveřejňuje každoročně informace na konsolidovaném 
základě o 
 
  
a) majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního 

celku v rámci skupiny, včetně informací o úzkém 
propojení, 

b) řídicím a kontrolním systému nastavení vnitřních 
zásad řízení, uspořádání a dalších postupů a 
mechanismů podle § 12 odst. 2 a § 12a, 

c) řídicím a kontrolním systému konsolidačního celku 
podle § 12b. 
c) dodržování požadavků, o nichž informuje podle 

písmen a) a b), ovládanými osobami ve skupině, na 
něž se tento zákon nepoužije. 

 

32013L0036 Čl. 106 odst. 2  
 

2.   Členské státy zmocní příslušné orgány, aby vyžadovaly 
od mateřských podniků každoroční zveřejňování úplných 
informací nebo odpovídajících odkazů na ně, popisu jejich 
právní struktury, řízení a správy a organizační struktury dané 
skupiny institucí v souladu s čl. 14 odst. 3, čl. 74 odst. 1 a čl. 
109 odst. 2. 

§ 16a odst. 8 (8) Obchodník s cennými papíry uveřejňuje každoročně 
údaje o tom, jak dodržuje požadavky na řídicí a 
kontrolní systém, na svých internetových stránkách 
správu a řízení společnosti, vedoucí orgán jako celek a 
jednotlivé členy vedoucího orgánu, systém 
odměňování, výbor pro jmenování a výbor pro 
odměňování, uveřejňování informací podle jednotlivých 
zemí a uveřejňování informací o návratnosti aktiv podle 
odstavce 7. 

32013L0036 čl. 96 Instituce provozující internetové stránky na nich poskytují 
vysvětlení, jakým způsobem splňují požadavky uvedené v 
článcích 88 až 95. 

§ 24a odst. 2 (2) O svém záměru označit pobočku zahraničního 
obchodníka s cennými papíry za významnou informuje 

32013L0036 čl. 40 Příslušné orgány hostitelských členských států mohou 
vyžadovat, aby jim všechny úvěrové instituce, které mají 
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Česká národní banka příslušný orgán dohledu 
domovského státu zahraničního obchodníka s cennými 
papíry. Pokud je zahraniční obchodník s cennými 
ovládán evropskou ovládající úvěrovou institucí, 
evropskou finanční holdingovou osobou, evropskou 
smíšenou finanční holdingovou osobou nebo 
evropským ovládajícím investičním podnikem, 
informuje Česká národní banka o svém záměru označit 
takovou pobočku za významnou orgán určený 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě. 
Zároveň Česká národní banka tomuto orgánu sdělí 
důvody, které ji vedou k záměru označit pobočku 
zahraniční banky z členského státu za významnou s 
ohledem na kritéria  podle odstavce 3. 
 

pobočky na jejich území, podávaly pravidelně zprávy o své 
činnosti na jejich území. 

Tyto zprávy lze vyžadovat pouze pro informační nebo 
statistické účely, za účelem uplatňování čl. 51 odst. 1, nebo 
za účelem dohledu v souladu s touto kapitolou. Na tyto 
informace se vztahují požadavky profesního tajemství 
alespoň rovnocenné těm, které jsou uvedeny v čl. 53 odst. 1. 

Příslušné orgány hostitelských členských států mohou 
zejména vyžadovat informace od úvěrových institucí 
uvedených v prvním pododstavci, aby mohly posoudit, zda je 
pobočka významná podle čl. 51 odst. 1. 

32013L0036 Čl. 158 odst. 1 1.   Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou v 
případech, kdy platí čl. 112 odst. 1, požádat orgán 
vykonávající dohled na konsolidovaném základě nebo 
příslušné orgány domovského členského státu, aby pobočka 
instituce jiné než investičního podniku, na který se vztahuje 
článek 95 nařízení (EU) č. 575/2013, byla považována za 
významnou. 

§ 135b odst. 1 (1) Při výkonu dohledu nad činností obchodníka s 
cennými papíry, který není bankou, Česká národní 
banka zároveň přezkoumává a vyhodnocuje, zda 
uspořádání, strategie, postupy a mechanismy 
zavedené obchodníkem s cennými papíry za účelem 
splnění požadavků stanovených § 9a, 9aj až 9au, 9b, § 
10, 10a, 12b, 12g až 12j, § 16a, 16d, 16e, 24a, 24b, 
27, 135a, 135b, 135c, 135d 135a až 135i, § 136 odst. 
2, 5 až 7 a 150 až 156 a § 152b, přímo použitelným 
předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní 
požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50), 
nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise, kapitál 
a likvidita obchodníka s cennými papíry zajišťují 
bezpečný a spolehlivý provoz obchodníka s cennými 
papíry a řádné řízení a krytí rizik. Česká národní banka 
vždy vyhodnocuje rizika, kterým obchodník s cennými 
papíry je nebo může být vystaven, rizika, která může 
obchodník s cennými papíry představovat pro finanční 
trh s ohledem na zjištění a měření systémového rizika 
podle čl. 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1093/2010 nebo doporučení Evropské rady pro 
systémová rizika a rizika odhalená zátěžovými testy. 
 
 

32013L0036 Čl. 97 odst. 1 1. S ohledem na technická kritéria obsažená v článku 98 
příslušné orgány přezkoumají systémy, strategie, postupy a 
mechanismy, které úvěrové instituce zavedly za účelem 
splnění požadavků stanovených touto směrnicí a nařízením 
(EU) č. 575/2013, a vyhodnotí:  

a) rizika, kterým instituce jsou nebo mohou být vystaveny;  

b) rizika, jež instituce představuje pro finanční systém s 
ohledem na zjišťování a měření systémového rizika podle 
článku 23 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo případně na 
doporučení ESRB; a  

c) rizika odhalená při zátěžovém testování s ohledem na 
povahu, rozsah a složitost činností instituce. 

 32019L0878 Čl. 1 odst. 28 
písm. a)  

a) v odstavci 1 se vypouští slovo „úvěrové“ a zrušuje se 
písmeno b); 
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§ 135b odst. 2 (2) Česká národní banka provádí vyhodnocování v 
periodicitě a intenzitě přiměřené velikosti, významu a 
postavení obchodníka s cennými papíry na finančním 
trhu a charakteru, rozsahu a složitosti jeho činností, 
minimálně však jednou ročně, a v rozsahu požadavků 
stanovených obchodníkovi s cennými papíry podle 
části první hlavy druhé nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo 
rozhodnutí Evropské komise. V případě, že Česká 
národní banka upustí od požadavků na 
konsolidovaném základě podle čl. 15 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
postupuje podle tohoto odstavce při výkonu dohledu 
nad tímto obchodníkem s cennými papíry na 
individuálním základě. Při provádění přezkumu 
a vyhodnocování uplatňuje Česká národní banka 
zásadu přiměřenosti v souladu s kritérii zveřejňovanými 
podle § 198a odst. 1 písm. c). 

 

32019L0878 
 

Čl. 1 odst. 28 
písm. b)  

Při provádění přezkumu a hodnocení podle odstavce 1 
tohoto článku uplatňují příslušné orgány zásadu 
proporcionality v souladu s kritérii zveřejněnými podle čl. 
143 odst. 1 písm. c).; 

§ 135b odst. 3 
písm. j) 

(3) Česká národní banka přezkoumává a vyhodnocuje 
úvěrové, tržní a operační riziko; přezkum a 
vyhodnocování musí být dále zaměřeny alespoň na  
 j) zhodnocení systémového rizika.  

32019L0878 
 

Čl. 1 odst. 29 
písm. a)  

a) v odstavci 1 se zrušuje písmeno j); 

§ 135b odst. 4  (4) Česká národní banka dále přezkoumává a 
vyhodnocuje  

  
 
b) expozice obchodníka s cennými papíry vůči 

úrokovému riziku investičního portfolia, kterým se 
pro účely tohoto zákona rozumí portfolio, do 
kterého se zařazují nástroje, které se nezařazují do 
obchodního portfolia; pokud by v důsledku náhlé a 
neočekávané změny úrokových sazeb o více než 2 
procentní body nebo o hodnotu stanovenou v 
obecných pokynech Evropského orgánu pro 
bankovnictví poklesla ekonomická hodnota 
obchodníka s cennými papíry o více než 20 % 
kapitálu, uloží Česká národní banka odpovídající 
opatření k nápravě,  

b) expozice obchodníka s cennými papíry vůči 
úrokovému riziku investičního portfolia, kterým se 
pro účely tohoto zákona rozumí portfolio, do 
kterého se zařazují nástroje, které se nezařazují do 

32019L0878 čl. 1 odst. 29 
písm. b) 

5.   Do přezkumu a hodnocení prováděného příslušnými 
orgány se zahrne expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia. 
 
Pravomoci dohledu se vykonávají přinejmenším v těchto 
případech: 
 
a) jestliže ekonomická hodnota vlastního kapitálu instituce 
uvedená v čl. 84 odst. 1 se z důvodu náhlé a neočekávané 
změny v úrokových sazbách popsané v kterémkoli ze šesti 
dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby sníží o 
více než 15 % jejího kapitálu tier 1; 
 
b) jestliže u instituce z důvodu náhlé a neočekávané změny 
v úrokových sazbách popsané v jednom ze dvou 
dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby dojde k 
velkému poklesu čistého úrokového výnosu uvedeného v čl. 
84 odst. 1. 
 
Bez ohledu na druhý pododstavec nejsou příslušné orgány 
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obchodního portfolia; Česká národní banka uloží 
odpovídající opatření k nápravě podle § 136 odst. 2 
nebo stanoví jiné modelovací a parametrické 
předpoklady, než jaké stanovila Komise v přímo 
použitelném předpisu v přenesené pravomoci, 
alespoň pokud 
1. se v důsledku náhlé a neočekávané změny 

úrokových sazeb podle kteréhokoliv 
z 6 dohledových šokových scénářů pro úrokové 
sazby stanovených přímo použitelným 
předpisem Komise v přenesené pravomoci 
(EU), kterým se doplňuje směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/36/EU70), sníží 
ekonomická hodnota kapitálu obchodníka s 
cennými papíry o více než 15 % kapitálu tier 1, 
nebo 

2. u obchodníka s cennými papíry v důsledku náhlé 
a neočekávané změny úrokových sazeb podle 
jednoho ze 2 dohledových šokových scénářů 
pro úrokové sazby stanovených přímo 
použitelným předpisem Komise v přenesené 
pravomoci (EU), kterým se doplňuje směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU70), 
dojde k velkému poklesu čistého úrokového 
výnosu investičního portfolia, 

70)Čl. 98 odst. 5a směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o 
přístupu k činnosti úvěrových institucí a o 
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi 
a investičními podniky, o změně směrnice 
2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 
2006/49/ES, ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/878. 

povinny vykonávat pravomoci dohledu, jestliže mají na 
základě přezkumu a hodnocení podle tohoto odstavce za to, 
že je řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního 
portfolia ze strany instituce přiměřené a že instituce není 
úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia 
vystavena nadměrně. 
 
Pro účely tohoto odstavce se „pravomocemi dohledu“ 
rozumějí pravomoci uvedené v čl. 104 odst. 1 nebo 
pravomoc stanovit modelovací a parametrické předpoklady 
jiné než ty, které určil orgán EBA podle odst. 5a písm. b) 
tohoto článku, jež mají instituce promítnout do výpočtu 
ekonomické hodnoty vlastního kapitálu podle čl. 84 odst. 1. 

§ 135b odst. 5 (5) Česká národní banka nemusí uložit 
opatření k nápravě ani stanovit jiné modelovací a 
parametrické předpoklady podle odstavce 4 písm. b), 
jestliže má na základě přezkumu a vyhodnocování za 
to, že řízení úrokového rizika vyplývajícího z 
investičního portfolia ze strany obchodníka s cennými 
papíry je přiměřené a že obchodník s cennými papíry 
není úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního 
portfolia vystaven nadměrně. 
 

32019L0878 
 

čl. 1 odst. 29 písm. 
b) 

5. Do přezkumu a hodnocení prováděného příslušnými 
orgány se zahrne expozice institucí vůči úrokovému riziku 
vyplývajícímu z investičního portfolia.  
Pravomoci dohledu se vykonávají přinejmenším v těchto 
případech:  
a) jestliže ekonomická hodnota vlastního kapitálu instituce 
uvedená v čl. 84 odst. 1 se z důvodu náhlé a neočekávané 
změny v úrokových sazbách popsané v kterémkoli ze šesti 
dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby sníží o 
více než 15 % jejího kapitálu tier 1;  
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  b) jestliže u instituce z důvodu náhlé a neočekávané změny 
v úrokových sazbách popsané v jednom ze dvou 
dohledových šokových scénářů pro úrokové sazby dojde k 
velkému poklesu čistého úrokového výnosu uvedeného v čl. 
84 odst. 1.  
Bez ohledu na druhý pododstavec nejsou příslušné orgány 
povinny vykonávat pravomoci dohledu, jestliže mají na 
základě přezkumu a hodnocení podle tohoto odstavce za to, 
že je řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního 
portfolia ze strany instituce přiměřené a že instituce není 
úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia 
vystavena nadměrně.  
Pro účely tohoto odstavce se „pravomocemi dohledu“ 
rozumějí pravomoci uvedené v čl. 104 odst. 1 nebo 
pravomoc stanovit modelovací a parametrické předpoklady 
jiné než ty, které určil orgán EBA podle odst. 5a písm. b) 
tohoto článku, jež mají instituce promítnout do výpočtu 
ekonomické hodnoty vlastního kapitálu podle čl. 84 odst. 1.; 

§ 135c odst. 1 (1) Česká národní banka může u obchodníků 
s cennými papíry s podobným rizikovým profilem 
přizpůsobit metodiku provádění procesu přezkumu 
a vyhodnocování s ohledem na rizikově orientovaná 
kritéria a kvantitativní ukazatele. 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 28 písm. 
c)  
  

4a. Příslušné orgány mohou přizpůsobit metodiky pro 
uplatňování přezkumu a hodnocení podle odstavce 1 tohoto 
článku za účelem zohlednění institucí s podobným rizikovým 
profilem, jako jsou podobné modely podnikání nebo 
podobná zeměpisná oblast expozic. Tyto přizpůsobené 
metodiky mohou zahrnovat rizikově orientovaná kritéria a 
kvantitativní ukazatele, dále umožní náležitě zohlednit 
specifická rizika, jimž může být každá instituce vystavena, a 
nemají vliv na povahu opatření uložených v souladu s 
článkem 104, která jsou specifická pro danou instituci.  
Pokud příslušné orgány používají přizpůsobené metodiky 
podle tohoto odstavce, oznámí to orgánu EBA. EBA sleduje 
postupy dohledu a v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 
1093/2010 vydá obecné pokyny s cílem upřesnit, jak mají 
být pro účely tohoto odstavce hodnoceny podobné rizikové 
profily, a zajistit jednotné a přiměřené uplatňování metodik v 
celé Unii přizpůsobených podobným institucím.; 

  32019L0878 čl. 1 odst. 31 31) Článek 103 se zrušuje. 

§ 135d odst. 3 (3) Plán dohledových šetření České národní banky 
zahrnuje 
  
e) seznam obchodníků s cennými papíry, kteří 

představují systémové riziko pro finanční trh, 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 30  30) V čl. 99 odst. 2 se zrušuje písmeno b). 

§ 135d odst. 4 (4) Česká národní banka přijme v návaznosti na 32019L0878 čl. 1 odst. 32 písm. 1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4 a 5, čl. 101 odst. 4 a 
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písm. f) výsledky přezkumu a vyhodnocování podle § 135b, je-li 
to nezbytné, zejména tato opatření: 
 f) uložit, aby osoba podléhající jejímu dohledu 

udržovala kapitál nad minimální úrovní požadavků 
na kapitál podle čl. 92 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 za podmínek 
podle § 135f a 135g, 

 
 

a)  
 

článku 102 této směrnice a uplatňování nařízení (EU) č. 
575/2013 mají příslušné orgány alespoň pravomoc:  
a) požadovat, aby instituce měly dodatečný kapitál 
převyšující požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 
575/2013, za podmínek uvedených ve článku 104a této 
směrnice; 

§ 135d odst. 4 
písm. g) a h) 

(4) Česká národní banka přijme v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocování podle § 135b, je-li 
to nezbytné, zejména tato opatření: 
 g) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně 

omezení nesouladu splatnosti aktiv a závazků, s 
přihlédnutím ke konkrétnímu obchodnímu modelu 
obchodníka s cennými papíry, a k uspořádáním, 
postupům a mechanismům obchodníka s cennými 
papíry, zejména podle § 12a odst. 1 písm. c), 

h) uložit opatření uvedená v § 135 odst. 2 písm. b) až 
o). 

 

32019L0878 čl. 1 odst. 32 písm. 
a) a odst. 34  

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4 a 5, čl. 101 odst. 4 a 
článku 102 této směrnice a uplatňování nařízení (EU) č. 
575/2013 mají příslušné orgány alespoň pravomoc: 
 
a) požadovat, aby instituce měly dodatečný kapitál převyšující 
požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 575/2013, za 
podmínek uvedených ve článku 104a této směrnice; 
 
b) požadovat posílení systémů, postupů, mechanismů a 
strategií zavedených v souladu s články 73 a 74; 
 
c) požadovat, aby instituce předložily plán na obnovení 
souladu s požadavky dohledu podle této směrnice a podle 
nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovily lhůtu pro jeho 
provedení, včetně úprav tohoto plánu z hlediska rozsahu a 
lhůty; 
 
d) požadovat, aby instituce používaly specifický systém tvorby 
opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy z 
hlediska kapitálových požadavků; 
 
e) zakázat nebo omezit obchody, operace nebo síť institucí 
nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají 
nadměrné riziko pro zdraví instituce; 
 
f) požadovat snížení rizika obsaženého v činnostech, 
produktech a systémech institucí, včetně činností v rámci 
outsourcingu; 
 
g) požadovat, aby instituce omezily pohyblivou složku 
odměny stanovením její výše jako procentního podílu 
celkových čistých výnosů v případě, že je tato složka odměny 
neslučitelná s udržováním řádného kapitálového základu; 
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h) požadovat, aby instituce využívaly čisté zisky k posílení 
kapitálu; 
 
i) omezit nebo zakázat, aby instituce rozdělovala výnosy nebo 
vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo držitelům 
nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento zákaz 
nepředstavuje nesplnění závazků dané instituce; 
 
j) uložit požadavky na další nebo častější podávání zpráv, 
včetně zpráv o kapitálu, likviditě a páce; 
 
k) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 
týkajících se nesouladu splatností mezi aktivy a pasivy; 
 
l) požadovat poskytnutí doplňujících informací. 
Čl. 105 
Pro účely určení přiměřené úrovně požadavků na likviditu na 
základě přezkumu a hodnocení provedených v souladu s 
oddílem III příslušné orgány posoudí, zda je pro zachycení 
rizik likvidity, jimž instituce je či může být vystavena, nutné 
uložit zvláštní požadavek na likviditu, s přihlédnutím: 
a) ke konkrétnímu modelu podnikání instituce; 
b) k systémům, postupům a mechanismům instituce 
uvedeným v oddíle II, a zejména v článku 86; 
c) k výsledku přezkumu a hodnocení provedených v souladu 
s článkem 97; 
d) k systémovému riziku likvidity, které ohrožuje integritu 
finančních trhů dotčeného členského státu. 

§ 135f (1) Česká národní banka uloží požadavek na 
kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a 
vyhodnocování, zjistí-li, že 
a) obchodník s cennými papíry je vystaven rizikům 

nebo prvkům rizik, které nejsou dostatečně pokryty 
kapitálovými požadavky podle části třetí, čtvrté a 
sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240268), 

b) obchodník s cennými papíry nesplňuje požadavky 
podle § 9a odst. 1 a 2, § 12a, právních předpisů 
provádějících tato ustanovení nebo podle čl. 393 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 a není pravděpodobné, že by jiná 
opatření v oblasti dohledu stačila k zajištění 

32019L0878 Čl. 1 odst. 33  1.   Příslušné orgány uloží dodatečný kapitálový požadavek 
podle čl. 104 odst. 1 písm. a) v případě, že na základě 
přezkumů provedených v souladu s články 97 a 101 zjistí u 
některé instituce kteroukoli z těchto situací: 
 
a) instituce je vystavena rizikům nebo prvkům rizika, které 
nejsou pokryty nebo v dostatečné míře pokryty kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (*7), jak je uvedeno v 
odstavci 2 tohoto článku; 
 
b) instituce nesplňuje požadavky stanovené v článcích 73 a 
74 této směrnice nebo v článku 393 nařízení (EU) č. 
575/2013 a není pravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti 
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souladu s uvedenými požadavky v odpovídajícím 
časovém rámci, 

c) úpravy ocenění podle § 135b odst. 6 písm. b) jsou 
nedostatečné k tomu, aby obchodníkovi s cennými 
papíry umožnily v krátké době prodat nebo zajistit 
své pozice za běžných tržních podmínek bez 
významných ztrát, 

d) neplnění požadavků na používání povoleného 
přístupu povede pravděpodobně k nedostatečným 
kapitálovým požadavkům, 

e) obchodník s cennými papíry opakovaně neudržuje 
dostatečnou výši dodatečného kapitálu ke splnění 
pokynu sděleného v souladu s § 135h, nebo 

f) jiná situace specifická pro obchodníka s cennými 
papíry je nebo by mohla být zdrojem významného 
rizika. 

 
(2) Česká národní banka uloží požadavek na 

kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a 
vyhodnocování pouze za účelem pokrytí rizik 
podstupovaných obchodníkem s cennými papíry 
v důsledku jeho činnosti, včetně rizik, která odrážejí 
dopad hospodářského vývoje nebo vývoje na 
finančních trzích na rizikový profil obchodníka s 
cennými papíry. 

(3) Pro účely odstavce 1 písm. a) platí, že 
rizika nebo prvky rizik nejsou dostatečně pokryty 
kapitálovými požadavky podle části třetí, čtvrté a 
sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 pouze v případě, 
že požadavky na objem, druh a strukturu kapitálu, který 
Česká národní banka považuje za přiměřený při 
zohlednění vnitřně stanoveného kapitálu podle § 9a, 
jsou přísnější než požadavky podle části třetí, čtvrté 
a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402. 

 (4) Pro účely odstavce 3 posoudí Česká 
národní banka s ohledem na rizikový profil obchodníka 
s cennými papíry rizika, jimž je obchodník s cennými 
papíry vystaven, včetně 
a) rizik a prvků rizik specifických pro obchodníka s 

dohledu stačila k zajištění souladu s uvedenými požadavky v 
odpovídajícím časovém rámci; 
 
c) úpravy podle čl. 98 odst. 4 jsou považovány za 
nedostatečné k tomu, aby instituci umožnily v krátké době 
prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek 
bez významných ztrát; 
 
d) hodnocení provedené v souladu s čl. 101 odst. 4 odhalí, že 
neplnění požadavků ohledně používání povoleného přístupu 
bude mít pravděpodobně za následek nedostatečné 
kapitálové požadavky; 
 
e) instituce opakovaně nestanovuje nebo neudržuje 
dostatečnou výši dodatečného kapitálu ke splnění pokynu 
sděleného v souladu s čl. 104b odst. 3; 
 
f) jiná situace specifická pro danou instituci, která podle 
názoru příslušného orgánu vzbuzuje významné obavy v 
oblasti dohledu. 
 
Příslušné orgány uloží dodatečné kapitálové požadavky podle 
čl. 104 odst. 1 písm. a) pouze za účelem pokrytí rizik 
podstupovaných jednotlivými institucemi v důsledku jejich 
činností, včetně těch, které odrážejí dopad určitého 
hospodářského a tržního vývoje na rizikový profil dané 
instituce. 
2.   Pro účely odst. 1 písm. a) tohoto článku se má za to, že 
rizika nebo prvky rizik nejsou pokryty nebo v dostatečné míře 
pokryty kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402 pouze v případě, že objemy, druhy a 
rozdělení kapitálu, které příslušný orgán považuje za 
přiměřené při zohlednění přezkumu hodnocení provedeného 
institucemi v rámci dohledu v souladu s čl. 73 prvním 
pododstavcem této směrnice, jsou vyšší než kapitálové 
požadavky stanovené v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Pro účely prvního pododstavce posoudí příslušné orgány s 
ohledem na rizikový profil každé jednotlivé instituce rizika, 
jimž je daná instituce vystavena, včetně: 
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cennými papíry, jež jsou výslovně vyloučeny 
z kapitálových požadavků podle části třetí, čtvrté a 
sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 
nebo nejsou těmito požadavky přímo pokryta, a 

b) rizik a prvků rizik specifických pro obchodníka s 
cennými papíry, u nichž hrozí podcenění navzdory 
dodržení příslušných požadavků podle části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402. 

(5) Za rizika, u nichž i přes dodržení 
příslušných požadavků stanovených v části třetí, čtvrté 
a sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 hrozí podcenění, 
se nepovažují rizika v rozsahu, v jakém se na ně 
vztahují dočasná opatření stanovená podle tohoto 
zákona nebo ustanovení o ochraně předchozího stavu 
obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013.  

(6) Kapitál považovaný za přiměřený pokrývá 
všechna rizika, která byla na základě posouzení podle 
odstavce 4 označena za významná a která nejsou 
dostatečně pokryta kapitálovými požadavky podle části 
třetí, čtvrté a sedmé nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402. 
Úrokové riziko vyplývající z investičních pozic je 
významné alespoň v případech podle § 135b odst. 4 
písm. b), nedospěje-li Česká národní banka při 
provádění přezkumu a vyhodnocování k závěru, že je 
řízení úrokového rizika vyplývajícího z investičního 
portfolia ze strany obchodníka s cennými papíry 
přiměřené a že obchodník s cennými papíry není 
úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia 
vystaven nadměrně. 
____________________ 
71 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se 
stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se 
zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a 

a) rizik specifických pro danou instituci nebo prvků těchto 
rizik, jež jsou explicitně vyloučeny z kapitálových požadavků 
stanovených v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402 nebo nejsou 
těmito požadavky výslovně řešeny; 
 
b) rizik specifických pro danou instituci nebo prvků těchto 
rizik, jež budou pravděpodobně podceněny navzdory 
dodržení příslušných požadavků stanovených v části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Za rizika nebo prvky těchto rizik, jež budou navzdory dodržení 
příslušných požadavků stanovených v části třetí, čtvrté a 
sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 
2017/2402 pravděpodobně podceněny, se nepovažují rizika 
nebo prvky rizik v rozsahu, v jakém se na ně vztahují 
přechodná ustanovení nebo ustanovení o ochraně 
předchozího stavu obsažená v této směrnici nebo v nařízení 
(EU) č. 575/2013. 
 
Pro účely prvního pododstavce kapitál považovaný za 
přiměřený pokrývá všechna rizika nebo prvky rizik, které byly 
na základě posouzení uvedeného v druhém pododstavci 
tohoto odstavce označeny za významné a které nejsou 
pokryty nebo v dostatečné míře pokryty kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Úrokové riziko vyplývající z investičních pozic lze považovat 
za významné přinejmenším v případech uvedených v čl. 98 
odst. 5, nedospějí-li příslušné orgány při provádění přezkumu 
a hodnocení k závěru, že je řízení úrokového rizika 
vyplývajícího z investičního portfolia ze strany instituce 
přiměřené a že instituce není úrokovému riziku vyplývajícímu 
z investičního portfolia vystavena nadměrně. 
3.   Je-li za účelem řešení jiných rizik než rizika nadměrné 
páky, která nejsou dostatečně pokryta podle čl. 92 odst. 1 
písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013, požadován dodatečný 
kapitál, příslušné orgány určí výši dodatečného kapitálu 
požadovaného podle odst. 1 písm. a) tohoto článku jako 
rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za dostatečný podle 
odstavce 2 tohoto článku, a příslušnými kapitálovými 
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standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění 
směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a 
nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012. 

 

požadavky stanovenými v části třetí a čtvrté nařízení (EU) č. 
575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Je-li za účelem řešení rizika nadměrné páky, které není 
dostatečně pokryto podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 
č. 575/2013, požadován dodatečný kapitál, příslušné orgány 
určí výši dodatečného kapitálu požadovaného podle odst. 1 
písm. a) tohoto článku jako rozdíl mezi kapitálem, který se 
považuje za dostatečný podle odstavce 2 tohoto článku, a 
příslušnými kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí 
a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013. 
4.   Instituce splní dodatečný kapitálový požadavek uložený 
příslušným orgánem podle čl. 104 odst. 1 písm. a) kapitálem 
splňujícím tyto podmínky: 
 
a) nejméně tři čtvrtiny dodatečného kapitálového požadavku 
tvoří kapitál tier 1; 
 
b) nejméně tři čtvrtiny kapitál tier 1 uvedeného v písmeni a) 
tvoří kmenový kapitál tier 1. 
 
Odchylně od prvního pododstavce může příslušný orgán v 
případě nutnosti a s ohledem na zvláštní situaci dané 
instituce požadovat, aby dodatečný kapitálový požadavek 
splnila s vyšším podílem kapitálu tier 1 nebo kmenového 
kapitálu tier 1. 
 
Kapitál použitý ke splnění dodatečného kapitálového 
požadavku podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky se nepoužije ke splnění žádného z těchto 
požadavků: 
 
a) kapitálových požadavků stanovených v čl. 92 odst. 1 písm. 
a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
b) požadavku kombinovaných kapitálových rezerv; 
 
c) pokynu k držení dodatečného kapitálu podle čl. 104b odst. 
3 této směrnice, pokud tento pokyn řeší jiná rizika než riziko 
nadměrné páky. 
 
Kapitál použitý ke splnění dodatečného kapitálového 
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požadavku podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení rizika nadměrné páky, 
které není dostatečně pokryto podle čl. 92 odst. 1 písm. d) 
nařízení (EU) č. 575/2013, se nepoužije ke splnění žádného z 
těchto požadavků: 
 
a) kapitálového požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. 
d) nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
b) požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru podle 
čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
c) pokynu k držení dodatečného kapitálu podle čl. 104b odst. 
3 této směrnice, pokud tento pokyn řeší rizika nadměrné 
páky. 
 
5.   Příslušný orgán každé instituci řádně písemně odůvodní 
rozhodnutí uložit dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 
104 odst. 1 písm. a), a to alespoň jasným popisem úplného 
posouzení prvků podle odstavců 1 až 4 tohoto článku. 
Součástí tohoto odůvodnění je v případě uvedeném v odst. 
1 písm. e) tohoto článku zvláštní zdůvodnění, proč se 
uložení pokynu k držení dodatečného kapitálu již 
nepovažuje za dostatečné. 

§ 135g  (1) Česká národní banka určí výši požadavku 
na kapitál podle § 135f v návaznosti na výsledky 
přezkumu a vyhodnocování 
a) za účelem krytí jiných rizik než rizika nadměrné páky 

jako rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za 
dostatečný podle § 135f odst. 3, a příslušnými 
kapitálovými požadavky podle části třetí a čtvrté 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 a podle kapitoly 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402,  

b) za účelem krytí rizika nadměrné páky jako rozdíl 
mezi kapitálem, který se považuje za dostatečný 
podle § 135f odst. 3, a příslušnými kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí a sedmé 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013. 

(2) Obchodník s cennými papíry plní 
požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky 
přezkumu a vyhodnocování určený Českou národní 

32019L0878 Čl. 1 odst. 33  1.   Příslušné orgány uloží dodatečný kapitálový požadavek 
podle čl. 104 odst. 1 písm. a) v případě, že na základě 
přezkumů provedených v souladu s články 97 a 101 zjistí u 
některé instituce kteroukoli z těchto situací: 
 
a) instituce je vystavena rizikům nebo prvkům rizika, které 
nejsou pokryty nebo v dostatečné míře pokryty kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (*7), jak je uvedeno v 
odstavci 2 tohoto článku; 
 
b) instituce nesplňuje požadavky stanovené v článcích 73 a 
74 této směrnice nebo v článku 393 nařízení (EU) č. 
575/2013 a není pravděpodobné, že by jiná opatření v oblasti 
dohledu stačila k zajištění souladu s uvedenými požadavky v 
odpovídajícím časovém rámci; 
 
c) úpravy podle čl. 98 odst. 4 jsou považovány za 
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bankou kapitálem splňujícím tyto podmínky: 
a) nejméně tři čtvrtiny tvoří kapitál tier 1 a 
b) nejméně tři čtvrtiny požadavku podle písmene a) 

tvoří kmenový kapitál tier 1. 
(3) Česká národní banka může, je-li to 

nezbytné a s ohledem na zvláštní situaci obchodníka s 
cennými papíry, stanovit, aby obchodník s cennými 
papíry plnil požadavek na kapitál v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocování vyšším podílem 
kapitálu tier 1 nebo kmenového kapitálu tier 1, než jaký 
je požadován podle odstavce 2. 

(4) Obchodník s cennými papíry udržuje 
kapitál ve výši požadavku na kapitál v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocování ke krytí jiných 
rizik než rizika nadměrné páky, a to nad rámec 
kapitálových požadavků podle čl. 92 odst. 1 písm. a), 
b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013, požadavku kombinované kapitálové rezervy, 
pokynu k držení dodatečného kapitálu podle § 135h, 
pokud tento pokyn kryje jiná rizika než riziko nadměrné 
páky, a požadavků na kapitál uložených mu 
prostřednictvím opatření k nápravě nevztahujícím se 
k pákovému poměru. 

(5) Obchodník s cennými papíry udržuje 
kapitál ve výši požadavku na kapitál v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocování ke krytí rizika 
nadměrné páky, a to nad rámec kapitálového 
požadavku podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, 
požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru 
podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 575/2013, pokynu k držení dodatečného 
kapitálu podle § 135h, pokud tento pokyn kryje riziko 
nadměrné páky, a požadavků na kapitál uložených mu 
prostřednictvím opatření k nápravě ve vztahu k 
pákovému poměru. 

(6) Česká národní banka v odůvodnění 
rozhodnutí o uložení požadavku na kapitál v návaznosti 
na výsledky přezkumu a vyhodnocování uvede alespoň 
popis úplného posouzení všech prvků podle § 135f a 
odstavců 1 až 5. Pokud Česká národní banka uloží 
požadavek na kapitál v návaznosti na výsledky 
přezkumu a vyhodnocování z důvodů podle § 135f 

nedostatečné k tomu, aby instituci umožnily v krátké době 
prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek 
bez významných ztrát; 
 
d) hodnocení provedené v souladu s čl. 101 odst. 4 odhalí, že 
neplnění požadavků ohledně používání povoleného přístupu 
bude mít pravděpodobně za následek nedostatečné 
kapitálové požadavky; 
 
e) instituce opakovaně nestanovuje nebo neudržuje 
dostatečnou výši dodatečného kapitálu ke splnění pokynu 
sděleného v souladu s čl. 104b odst. 3; 
 
f) jiná situace specifická pro danou instituci, která podle 
názoru příslušného orgánu vzbuzuje významné obavy v 
oblasti dohledu. 
 
Příslušné orgány uloží dodatečné kapitálové požadavky podle 
čl. 104 odst. 1 písm. a) pouze za účelem pokrytí rizik 
podstupovaných jednotlivými institucemi v důsledku jejich 
činností, včetně těch, které odrážejí dopad určitého 
hospodářského a tržního vývoje na rizikový profil dané 
instituce. 
2.   Pro účely odst. 1 písm. a) tohoto článku se má za to, že 
rizika nebo prvky rizik nejsou pokryty nebo v dostatečné míře 
pokryty kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402 pouze v případě, že objemy, druhy a 
rozdělení kapitálu, které příslušný orgán považuje za 
přiměřené při zohlednění přezkumu hodnocení provedeného 
institucemi v rámci dohledu v souladu s čl. 73 prvním 
pododstavcem této směrnice, jsou vyšší než kapitálové 
požadavky stanovené v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Pro účely prvního pododstavce posoudí příslušné orgány s 
ohledem na rizikový profil každé jednotlivé instituce rizika, 
jimž je daná instituce vystavena, včetně: 
 
a) rizik specifických pro danou instituci nebo prvků těchto 
rizik, jež jsou explicitně vyloučeny z kapitálových požadavků 
stanovených v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 
575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402 nebo nejsou 
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odst. 1 písm. e), obsahuje odůvodnění vysvětlení, proč 
uložení pokynu k držení dodatečného kapitálu není 
dostatečné. 
 

těmito požadavky výslovně řešeny; 
 
b) rizik specifických pro danou instituci nebo prvků těchto 
rizik, jež budou pravděpodobně podceněny navzdory 
dodržení příslušných požadavků stanovených v části třetí, 
čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 
nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Za rizika nebo prvky těchto rizik, jež budou navzdory dodržení 
příslušných požadavků stanovených v části třetí, čtvrté a 
sedmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 
2017/2402 pravděpodobně podceněny, se nepovažují rizika 
nebo prvky rizik v rozsahu, v jakém se na ně vztahují 
přechodná ustanovení nebo ustanovení o ochraně 
předchozího stavu obsažená v této směrnici nebo v nařízení 
(EU) č. 575/2013. 
 
Pro účely prvního pododstavce kapitál považovaný za 
přiměřený pokrývá všechna rizika nebo prvky rizik, které byly 
na základě posouzení uvedeného v druhém pododstavci 
tohoto odstavce označeny za významné a které nejsou 
pokryty nebo v dostatečné míře pokryty kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Úrokové riziko vyplývající z investičních pozic lze považovat 
za významné přinejmenším v případech uvedených v čl. 98 
odst. 5, nedospějí-li příslušné orgány při provádění přezkumu 
a hodnocení k závěru, že je řízení úrokového rizika 
vyplývajícího z investičního portfolia ze strany instituce 
přiměřené a že instituce není úrokovému riziku vyplývajícímu 
z investičního portfolia vystavena nadměrně. 
3.   Je-li za účelem řešení jiných rizik než rizika nadměrné 
páky, která nejsou dostatečně pokryta podle čl. 92 odst. 1 
písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013, požadován dodatečný 
kapitál, příslušné orgány určí výši dodatečného kapitálu 
požadovaného podle odst. 1 písm. a) tohoto článku jako 
rozdíl mezi kapitálem, který se považuje za dostatečný podle 
odstavce 2 tohoto článku, a příslušnými kapitálovými 
požadavky stanovenými v části třetí a čtvrté nařízení (EU) č. 
575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU) 2017/2402. 
 
Je-li za účelem řešení rizika nadměrné páky, které není 
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dostatečně pokryto podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 
č. 575/2013, požadován dodatečný kapitál, příslušné orgány 
určí výši dodatečného kapitálu požadovaného podle odst. 1 
písm. a) tohoto článku jako rozdíl mezi kapitálem, který se 
považuje za dostatečný podle odstavce 2 tohoto článku, a 
příslušnými kapitálovými požadavky stanovenými v části třetí 
a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013. 
4.   Instituce splní dodatečný kapitálový požadavek uložený 
příslušným orgánem podle čl. 104 odst. 1 písm. a) kapitálem 
splňujícím tyto podmínky: 
 
a) nejméně tři čtvrtiny dodatečného kapitálového požadavku 
tvoří kapitál tier 1; 
 
b) nejméně tři čtvrtiny kapitál tier 1 uvedeného v písmeni a) 
tvoří kmenový kapitál tier 1. 
 
Odchylně od prvního pododstavce může příslušný orgán v 
případě nutnosti a s ohledem na zvláštní situaci dané 
instituce požadovat, aby dodatečný kapitálový požadavek 
splnila s vyšším podílem kapitálu tier 1 nebo kmenového 
kapitálu tier 1. 
 
Kapitál použitý ke splnění dodatečného kapitálového 
požadavku podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky se nepoužije ke splnění žádného z těchto 
požadavků: 
 
a) kapitálových požadavků stanovených v čl. 92 odst. 1 písm. 
a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
b) požadavku kombinovaných kapitálových rezerv; 
 
c) pokynu k držení dodatečného kapitálu podle čl. 104b odst. 
3 této směrnice, pokud tento pokyn řeší jiná rizika než riziko 
nadměrné páky. 
 
Kapitál použitý ke splnění dodatečného kapitálového 
požadavku podle čl. 104 odst. 1 písm. a) této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení rizika nadměrné páky, 
které není dostatečně pokryto podle čl. 92 odst. 1 písm. d) 
nařízení (EU) č. 575/2013, se nepoužije ke splnění žádného z 
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těchto požadavků: 
 
a) kapitálového požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. 
d) nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
b) požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru podle 
čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) č. 575/2013; 
 
c) pokynu k držení dodatečného kapitálu podle čl. 104b odst. 
3 této směrnice, pokud tento pokyn řeší rizika nadměrné 
páky. 
 
5.   Příslušný orgán každé instituci řádně písemně odůvodní 
rozhodnutí uložit dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 
104 odst. 1 písm. a), a to alespoň jasným popisem úplného 
posouzení prvků podle odstavců 1 až 4 tohoto článku. 
Součástí tohoto odůvodnění je v případě uvedeném v odst. 
1 písm. e) tohoto článku zvláštní zdůvodnění, proč se 
uložení pokynu k držení dodatečného kapitálu již 
nepovažuje za dostatečné. 

§ 135h (1) Česká národní banka provádí v rámci 
přezkumu a vyhodnocování pravidelný přezkum úrovně 
vnitřně stanoveného kapitálu podle § 9a. 

(2) Česká národní banka na základě 
přezkumu podle odstavce 1 určí a sdělí obchodníkovi s 
cennými papíry svůj pokyn k držení dodatečného 
kapitálu; sdělení pokynu je úkonem podle části čtvrté 
správního řádu. Tento pokyn zahrnuje kapitál nad 
rámec kapitálu požadovaného podle části třetí, čtvrté a 
sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
575/2013 a kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/2402, požadavku na kapitál 
v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování, 
požadavku na kombinovanou kapitálovou rezervu nebo 
nad rámec požadavku na kapitálovou rezervu 
k pákovému poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení (EU) 
č. 575/2013, který je nezbytný k dosažení celkové 
úrovně kapitálu, kterou Česká národní banka považuje 
za vhodnou. 

(3) Pokyn k držení kapitálu může pokrývat i 
rizika, která jsou řešena prostřednictvím požadavku na 
kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu 
a vyhodnocování, ale pouze do té míry, v jaké tato 

32019L0878 čl. 1 odst. 33  1. Podle strategií a postupů uvedených v článku 73 instituce 
určí vnitřně stanovený kapitál v přiměřené kapitálové výši, 
která stačí k pokrytí veškerých rizik, jimž je instituce 
vystavena, a k zajištění toho, aby kapitál instituce byl 
schopen absorbovat potenciální ztráty vyplývající ze 
zátěžových scénářů, včetně těch, které byly zjištěny při 
zátěžových testech v rámci dohledu uvedených v článku 
100. 
2. Příslušné orgány provádějí pravidelný přezkum úrovně 
vnitřně stanoveného kapitálu, kterou každá instituce 
stanovila v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, v rámci 
přezkumů a hodnocení prováděných v souladu s články 97 a 
101, včetně výsledků zátěžových testů podle článku 100.  
Na základě uvedeného přezkumu příslušné orgány určí pro 
každou instituci celkovou úroveň kapitálu, kterou považují za 
vhodnou.  
3. Příslušné orgány sdělí institucím svůj pokyn k držení 
dodatečného kapitálu.  
Pokyn k držení dodatečného kapitálu zahrnuje kapitál 
převyšující příslušný objem kapitálu požadovaný podle části 
třetí, čtvrté a sedmé nařízení (EU) č. 575/2013, kapitoly 2 
nařízení (EU) 2017/2402, čl. 104 odst. 1 písm. a) a čl. 128 
bodu 6 této směrnice nebo případně čl. 92 odst. 1a nařízení 
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rizika nejsou v požadavku zahrnuta. 
(4) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení 

dodatečného kapitálu, který má pokrývat jiná rizika než 
riziko nadměrné páky, obchodník s cennými papíry 
nepoužije ke splnění kapitálových požadavků podle čl. 
92 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, požadavku na 
kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a 
vyhodnocování uloženého Českou národní bankou k 
pokrytí jiných rizik než rizika nadměrné 
páky,  požadavku na kombinovanou kapitálovou 
rezervu ani požadavků na kapitál uložených mu 
prostřednictvím opatření k nápravě nevztahujícím se k 
pákovému poměru. 

(5) Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení 
dodatečného kapitálu sděleného k řešení rizika 
nadměrné páky obchodník s cennými nepoužije ke 
splnění kapitálového požadavku podle čl. 92 odst. 1 
písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 575/2013, požadavku na kapitál v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocování uloženého 
Českou národní bankou k řešení rizika nadměrné páky, 
ani požadavku na kapitálovou rezervu k pákovému 
poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a ani požadavků 
na kapitál uložených mu prostřednictvím opatření k 
nápravě ve vztahu k pákovému poměru. 

(6) Nesplnění pokynu podle odstavce 2 nemá 
za následek omezení podle § 9aj odst. 4 nebo § 9b 
odst. 3. 
 

(EU) č. 575/2013, jenž je nezbytný k dosažení celkové 
úrovně kapitálu, kterou příslušné orgány považují za 
vhodnou podle odstavce 2 tohoto článku. 
4. Pokyn příslušných orgánů k držení dodatečného kapitálu 
podle odstavce 3 tohoto článku je specifický pro každou 
instituci. Rizika, která jsou řešena prostřednictvím 
dodatečného kapitálového požadavku uloženého podle čl. 
104 odst. 1 písm. a), může zahrnovat pouze v míře, v jaké 
zahrnuje aspekty těchto rizik, které v daném požadavku 
dosud nejsou zahrnuty.  
 
5. Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného 
kapitálu sděleného v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, 
který má řešit jiná rizika než riziko nadměrné páky, se 
nepoužije ke splnění žádného z následujících požadavků:  
a) kapitálových požadavků stanovených v čl. 92 odst. 1 
písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 575/2013;  
b) požadavku stanoveného v článku 104a této směrnice 
uloženého příslušnými orgány k řešení jiných rizik než rizika 
nadměrné páky a požadavku kombinovaných kapitálových 
rezerv. 
Kapitál použitý ke splnění pokynu k držení dodatečného 
kapitálu sděleného v souladu s odstavcem 3 tohoto článku k 
řešení rizika nadměrné páky se nepoužije ke splnění 
kapitálového požadavku stanoveného v čl. 92 odst. 1 písm. 
d) nařízení (EU) č. 575/2013, požadavku stanoveného v 
článku 104a této směrnice uloženého příslušnými orgány k 
řešení rizika nadměrné páky ani požadavku kapitálové 
rezervy k pákovému poměru uvedeného v čl. 92 odst. 1a 
nařízení (EU) č. 575/2013.  
6. Nesplnění pokynu uvedeného v odstavci 3 tohoto článku 
v případě, že instituce splňuje příslušné kapitálové 
požadavky stanovené v části třetí, čtvrté a sedmé nařízení 
(EU) č. 575/2013 a v kapitole 2 nařízení (EU 2017/2402, 
příslušný dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 104 
odst. 1 písm. a) této směrnice a případně požadavek 
kombinovaných kapitálových rezerv nebo požadavek 
kapitálové rezervy k pákovému poměru uvedený v čl. 92 
odst. 1a nařízení (EU) č. 575/2013, nezpůsobí uplatnění 
omezení podle článku 141 nebo 141b této směrnice. 

§ 135i Česká národní banka zajistí úzkou spolupráci 
včetně výměny informací mezi všemi dotčenými útvary 
a útvarem vykonávajícím působnost orgánu 

32019L0878 Čl. 1 odst. 33  Příslušné orgány informují orgány příslušné k řešení krize o 
dodatečných kapitálových požadavcích uložených institucím 
podle čl. 104 odst. 1 písm. a) a o jakémkoli pokynu k držení 
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příslušného k řešení krize, pokud uloží obchodníkovi 
s cennými papíry požadavek na kapitál v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocování nebo 
obchodníkovi s cennými papíry sdělí pokyn k držení 
dodatečného kapitálu podle § 135h. 
 

dodatečného kapitálu sděleném institucím v souladu s čl. 
104b odst. 3.  
(*)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 
ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec 
pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, 
transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se 
mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a 
nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 
347, 28.12.2017, s. 35). 

§ 136 odst. 2 (2) Česká národní banka může obchodníkovi s 
cennými papíry, který nesplnil povinnost uloženou tímto 
zákonem, právním předpisem jej provádějícím, 
rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením 
obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 
obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a 
investiční podniky50), nebo nařízením nebo 
rozhodnutím Evropské komise nebo v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocení podle § 135b 
opatřením k nápravě uložit také 
  
e) omezit rizika vyplývající z činností, produktů a 

systémů obchodníka s cennými papíry, včetně 
činností, jejichž výkonem obchodník s cennými 
papíry pověřil jinou osobu, 

 

32019L0878 čl. 1 odst. 32 písm. 
a)  
 

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4 a 5, čl. 101 odst. 4 a 
článku 102 této směrnice a uplatňování nařízení (EU) č. 
575/2013 mají příslušné orgány alespoň pravomoc:  
a) požadovat, aby instituce měly dodatečný kapitál 
převyšující požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 
575/2013, za podmínek uvedených ve článku 104a této 
směrnice;  
b) požadovat posílení systémů, postupů, mechanismů a 
strategií zavedených v souladu s články 73 a 74;  
c) požadovat, aby instituce předložily plán na obnovení 
souladu s požadavky dohledu podle této směrnice a podle 
nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovily lhůtu pro jeho 
provedení, včetně úprav tohoto plánu z hlediska rozsahu a 
lhůty;  
d) požadovat, aby instituce používaly specifický systém 
tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy 
z hlediska kapitálových požadavků;  
e) zakázat nebo omezit obchody, operace nebo síť institucí 
nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají 
nadměrné riziko pro zdraví instituce;  
f) požadovat snížení rizika obsaženého v činnostech, 
produktech a systémech institucí, včetně činností v rámci 
outsourcingu;  
g) požadovat, aby instituce omezily pohyblivou složku 
odměny stanovením její výše jako procentního podílu 
celkových čistých výnosů v případě, že je tato složka 
odměny neslučitelná s udržováním řádného kapitálového 
základu;  
h) požadovat, aby instituce využívaly čisté zisky k posílení 
kapitálu;  
i) omezit nebo zakázat, aby instituce rozdělovala výnosy 
nebo vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo 
držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento 
zákaz nepředstavuje nesplnění závazků dané instituce;  
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j) uložit požadavky na další nebo častější podávání zpráv, 
včetně zpráv o kapitálu, likviditě a páce;  
k) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 
týkajících se nesouladu splatností mezi aktivy a pasivy; 
l) požadovat poskytnutí doplňujících informací. 

§ 136 odst. 2 (2) Česká národní banka může obchodníkovi s 
cennými papíry, který nesplnil povinnost uloženou tímto 
zákonem, právním předpisem jej provádějícím, 
rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením 
obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 
obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a 
investiční podniky50), nebo nařízením nebo 
rozhodnutím Evropské komise nebo v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocení podle § 135b 
opatřením k nápravě uložit také 
  
i) omezit rozdělení zisku nebo nerozdělit zisk nebo 

zakázat rozdělení kapitálu nebo úrokové platby 
akcionářům či držitelům dodatečných nástrojů tier 
1; pokud tento zákaz nepředstavuje nesplnění 
závazků této osoby, 

 

32019L0878 čl. 1 odst. 32 
písm. a)  
 

i) omezit nebo zakázat, aby instituce rozdělovala výnosy 
nebo vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo 
držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento 
zákaz nepředstavuje nesplnění závazků dané instituce;  
 

 32013L0036 Čl. 65 odst. 1 1. Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů v oblasti 
dohledu podle článku 64 a právo členských států stanovit a 
ukládat trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro 
správní sankce a jiná správní opatření použitelné v případě 
porušení vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí tato 
směrnice, a nařízení (EU) č. 575/2013, a přijmou veškerá 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla uvedená 
pravidla uplatňována. Pokud se členské státy rozhodnou, že 
nestanoví správní sankce v případě porušení, na něž se 
vztahuje vnitrostátní trestní právo, sdělí Komisi příslušná 
trestněprávní ustanovení. Správní sankce a jiná správní 
opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 136 odst. 2 (2) Česká národní banka může obchodníkovi s 
cennými papíry, který nesplnil povinnost uloženou tímto 
zákonem, právním předpisem jej provádějícím, 
rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením 
obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 
obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a 
investiční podniky50), nebo nařízením nebo 
rozhodnutím Evropské komise nebo v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocení podle § 135b 
opatřením k nápravě uložit také 
  
m) dodatečné nebo častější předkládání výkazů, 

včetně informací o kapitálu a likvidních pozicích, 
likviditě a páce za podmínky, že tento požadavek je 
vhodný a přiměřený z hlediska účelu, pro který jsou 
informace požadovány, a že požadované informace 
nejsou duplicitní s jinými požadovanými 
informacemi, 

 

32019L0878 čl. 1 odst. 32 
písm. a)  

1. Pro účely článku 97, čl. 98 odst. 4 a 5, čl. 101 odst. 4 a 
článku 102 této směrnice a uplatňování nařízení (EU) č. 
575/2013 mají příslušné orgány alespoň pravomoc:  
a) požadovat, aby instituce měly dodatečný kapitál 
převyšující požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 
575/2013, za podmínek uvedených ve článku 104a této 
směrnice;  
b) požadovat posílení systémů, postupů, mechanismů a 
strategií zavedených v souladu s články 73 a 74;  
c) požadovat, aby instituce předložily plán na obnovení 
souladu s požadavky dohledu podle této směrnice a podle 
nařízení (EU) č. 575/2013 a stanovily lhůtu pro jeho 
provedení, včetně úprav tohoto plánu z hlediska rozsahu a 
lhůty;  
d) požadovat, aby instituce používaly specifický systém 
tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy 
z hlediska kapitálových požadavků;  
e) zakázat nebo omezit obchody, operace nebo síť institucí 
nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají 
nadměrné riziko pro zdraví instituce;  
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f) požadovat snížení rizika obsaženého v činnostech, 
produktech a systémech institucí, včetně činností v rámci 
outsourcingu;  
g) požadovat, aby instituce omezily pohyblivou složku 
odměny stanovením její výše jako procentního podílu 
celkových čistých výnosů v případě, že je tato složka 
odměny neslučitelná s udržováním řádného kapitálového 
základu;  
h) požadovat, aby instituce využívaly čisté zisky k posílení 
kapitálu;  
i) omezit nebo zakázat, aby instituce rozdělovala výnosy 
nebo vyplácela úroky akcionářům, společníkům nebo 
držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento 
zákaz nepředstavuje nesplnění závazků dané instituce; 
 j) uložit požadavky na další nebo častější podávání zpráv, 
včetně zpráv o kapitálu, likviditě a páce;  
k) uložit zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 
týkajících se nesouladu splatností mezi aktivy a pasivy; 
l) požadovat poskytnutí doplňujících informací. 
 
2.Pro účely odst. 1 písm. j) mohou příslušné orgány 
institucím uložit požadavky na další nebo častější podávání 
zpráv pouze v případě, že příslušný požadavek je vhodný a 
přiměřený z hlediska účelu, pro který jsou informace 
požadovány, a že požadované informace nejsou duplicitní. 
Pro účely článků 97 až 102 se za duplicitní považují veškeré 
další informace, které mohou být od institucí požadovány, 
pokud totožné nebo v podstatě totožné informace již byly 
příslušnému orgánu podány jiným způsobem nebo mohou 
být příslušným orgánem vytvořeny. Příslušný orgán 
nepožaduje od instituce podání dalších informací, jestliže 
informace již dříve obdržel v jiném formátu nebo s jinou 
úrovní podrobnosti a tento jiný formát nebo jiná úroveň 
podrobnosti mu nebrání sestavit informace stejné kvality a 
spolehlivosti, jakou by měly informace sestavené na základě 
dalších informací, které by jinak byly podány.“ 

§ 136 odst. 2 (2) Česká národní banka může obchodníkovi s 
cennými papíry, který nesplnil povinnost uloženou tímto 
zákonem, právním předpisem jej provádějícím, 
rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením 
obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 
obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a 

32019L0878 čl. 1 odst. 34   34) V článku 105 se zrušuje písmeno d). 
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investiční podniky50), nebo nařízením nebo 
rozhodnutím Evropské komise nebo v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocení podle § 135b 
opatřením k nápravě uložit také 
  
n) zvláštní požadavky na likviditu, včetně omezení 

nesouladu splatnosti aktiv a závazků, 
s přihlédnutím ke konkrétnímu obchodnímu modelu 
obchodníka s cennými papíry, a k uspořádáním, 
postupům a mechanismům obchodníka s cennými 
papíry, zejména podle § 12a odst. 1 písm. c) a k 
systémovému riziku likvidity, které ohrožuje jednotu 
finančního trhu České republiky, 

 

§ 136 odst. 2 (2) Česká národní banka může obchodníkovi s 
cennými papíry, který nesplnil povinnost uloženou tímto 
zákonem, právním předpisem jej provádějícím, 
rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona, opatřením 
obecné povahy vydaným podle tohoto zákona, přímo 
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 
obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a 
investiční podniky50), nebo nařízením nebo 
rozhodnutím Evropské komise nebo v návaznosti na 
výsledky přezkumu a vyhodnocení podle § 135b 
opatřením k nápravě uložit také 
  
r) přísnější omezení rozdělení zisku týkající se 

rozdělení kmenového kapitálu tier 1 než podle § 9aj 
odst. 4, pokud Česká národní banka neschválila 
plán na obnovení kapitálu, 

s) ve stanovené lhůtě navýšit kapitál na určenou výši, 
pokud neudržuje kapitálovou rezervu k pákovému 
poměru podle čl. 92 odst. 1a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a Česká 
národní banka neschválila plán na obnovení 
kapitálu, 

t) přísnější omezení týkající se rozdělení kmenového 
kapitálu tier 1 než podle § 9b odst. 3, pokud Česká 
národní banka neschválila plán na obnovení 
kapitálu, 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 53  1. V případě, že instituce nesplňuje na ni vztahující se 
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, nebo 
případně na ni použitelný požadavek kapitálové rezervy k 
pákovému poměru, vyhotoví plán zachování kapitálu a 
předloží jej příslušnému orgánu do pěti pracovních dnů ode 
dne, kdy zjistila, že předmětný požadavek nesplňuje, ledaže 
příslušný orgán povolí delší lhůtu v délce nejvýše deseti 
dnů. 

 32019L0878 Čl. 1 odst. 53  c) obecná kritéria a metodiky, které používají při přezkumu a 
hodnocení podle článku 97, včetně kritérií pro uplatňování 
zásady proporcionality podle čl. 97 odst. 4. 

32013L0036 Čl. 65 odst. 1 1. Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů v oblasti 
dohledu podle článku 64 a právo členských států stanovit a 
ukládat trestní sankce, stanoví členské státy pravidla pro 
správní sankce a jiná správní opatření použitelné v případě 
porušení vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí tato 
směrnice, a nařízení (EU) č. 575/2013, a přijmou veškerá 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby byla uvedená 
pravidla uplatňována. Pokud se členské státy rozhodnou, že 
nestanoví správní sankce v případě porušení, na něž se 
vztahuje vnitrostátní trestní právo, sdělí Komisi příslušná 
trestněprávní ustanovení. Správní sankce a jiná správní 
opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující. 

32013L0036 Čl. 142 odst. 4 4. V případě, že příslušný orgán plán zachování kapitálu 
neschválí v souladu s odstavcem 3, nařídí některé z 
následujících opatření, popřípadě obě tato opatření 
současně:  

a) příslušný orgán bude požadovat, aby instituce navýšila svůj 
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kapitál na určenou výši, a to ve stanovených lhůtách;  

b) příslušný orgán vykoná svou pravomoc dle článku 102 
nařídit přísnější omezení týkající se rozdělování výnosů, než 
které požaduje článek 141. 

32019L0878 Čl. 32 písm. a)  2. Pro účely odst. 1 písm. j) mohou příslušné orgány 
institucím uložit požadavky na další nebo častější podávání 
zpráv pouze v případě, že příslušný požadavek je vhodný a 
přiměřený z hlediska účelu, pro který jsou informace 
požadovány, a že požadované informace nejsou duplicitní.  
Pro účely článků 97 až 102 se za duplicitní považují veškeré 
další informace, které mohou být od institucí požadovány, 
pokud totožné nebo v podstatě totožné informace již byly 
příslušnému orgánu podány jiným způsobem nebo mohou 
být příslušným orgánem vytvořeny.  
Příslušný orgán nepožaduje od instituce podání dalších 
informací, jestliže informace již dříve obdržel v jiném formátu 
nebo s jinou úrovní podrobnosti a tento jiný formát nebo jiná 
úroveň podrobnosti mu nebrání sestavit informace stejné 
kvality a spolehlivosti, jakou by měly informace sestavené 
na základě dalších informací, které by jinak byly podány. 

§ 136 odst. 6 (6) Česká národní banka může obchodníkovi 
s cennými papíry uložit, aby pro účely řízení úrokového 
rizika investičního portfolia použil standardizovanou 
metodiku stanovenou přímo použitelným předpisem 
Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se 
doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2013/36/EU, upravujícím standardizovanou metodiku 
pro hodnocení úrokového rizika investičního portfolia, 
pokud zjednodušená standardizovaná metodika nebo 
systém řízení úrokového rizika investičního portfolia 
používaný povinnou osobou nezajišťují řádnou 
identifikaci, hodnocení, řízení a snižování úrokového 
rizika investičního portfolia. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 21  3. Příslušný orgán může vyžadovat, aby instituce 
uplatňovala standardizovanou metodiku uvedenou v 
odstavci 1 v případě, že interní systémy zavedené touto 
institucí za účelem hodnocení rizik uvedených ve zmíněném 
odstavci nejsou uspokojivé.  
4. Příslušný orgán může vyžadovat, aby malá a nepříliš 
složitá instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 145 nařízení 
(EU) č. 575/2013 používala standardizovanou metodiku, 
pokud se domnívá, že zjednodušená standardizovaná 
metodika není vhodná ke zjištění úrokového rizika 
vyplývajícího z investičního portfolia této instituce. 

§145 (1) Česká národní banka odejme povolení udělené 
podle tohoto zákona osobě, 
d) která je povinnou osobou podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, a 
která splňuje podmínky pro uplatnění opatření k řešení 
krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a 
řešení krize na finančním trhu vyjma existence 
veřejného zájmu na řešení krize povinné osoby. 

32019L0879 Čl. 1 odst. 10 Členské státy zajistí, aby u instituce nebo subjektu 
uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d), ve vztahu k 
nimž se orgán příslušný k řešení krize domnívá, že 
podmínky stanovené v čl. 32 odst. 1 písm. a) a b) jsou 
splněny, ale že opatření k řešení krize by nebyla ve 
veřejném zájmu podle čl. 32 odst. 1 písm. c), byla 
provedena řádná likvidace v souladu s platným vnitrostátním 
právem. 

  

§ 152b odst. 1 (1) Nebylo-li dosaženo dohody mezi orgánem 32019L0878 čl. 1 odst. 38  1. Orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě a 
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určeným k výkonu dohledu na konsolidovaném základě 
a Českou národní bankou o uložení opatření nebo 
sdělení pokynu Českou národní bankou obchodníkovi 
s cennými papíry ovládanému evropskou ovládající 
úvěrovou institucí, evropským ovládajícím investičním 
podnikem, evropskou finanční holdingovou osobou 
nebo evropskou smíšenou finanční holdingovou 
osobou, a to ve lhůtě 4 měsíců ode dne, kdy orgán 
určený k výkonu dohledu na konsolidovaném základě 
předložil České národní bance zprávu o posouzení 
krytí rizik kapitálem skupiny, zprávu o držení 
dodatečného kapitálu touto skupinou, nebo zprávu o 
posouzení rizika likvidity této skupiny, je Česká národní 
banka příslušná uvedenému obchodníkovi s cennými 
papíry uložit samostatně opatření podle § 135d odst. 4 
písm. f) nebo g) nebo sdělit pokyn podle § 135h; přitom 
přihlédne k posouzení rizik členů této skupiny 
vyjádřenému ve stanovisku příslušných orgánů 
určených k výkonu dohledu nad členy této skupiny a 
těmto orgánům zašle na vědomí stejnopis písemného 
vyhotovení rozhodnutí. 
 

příslušné orgány odpovědné za dohled nad dceřinými 
podniky mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční 
holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené 
finanční holdingové společnosti v EU učiní vše, co je v jejich 
silách, aby dosáhly společného rozhodnutí:  
a) o použití článků 73 a 97 pro stanovení přiměřenosti 
konsolidované úrovně kapitálu skupiny institucí s ohledem 
na její finanční situaci a profil rizika a požadovanou úroveň 
kapitálu pro použití čl. 104 odst. 1 písm. a) na všechny 
subjekty v dané skupině institucí a na konsolidovaném 
základě; b) o opatřeních k řešení významných záležitostí a 
závažných zjištění týkajících se dohledu nad likviditou 
včetně těch, které se týkají přiměřenosti organizace a řízení 
rizik, jak vyžaduje článek 86, a těch, které se týkají potřeby 
uložení požadavků na likviditu pro konkrétní instituce v 
souladu s článkem 105;  
c) o jakémkoli pokynu k držení dodatečného kapitálu 
uvedeném v čl. 104b odst. 3. 

§ 152b odst. 2, 5 a 
6 

(2) Česká národní banka může v posledních 7 dnech 
před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 požádat 
Evropský orgán pro bankovnictví o urovnání sporu 
podle čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1093/2010; pokud Česká národní banka nebo 
příslušné orgány určené k výkonu dohledu nad členy 
dotčené skupiny uvedené v odstavci 1 požádají o toto 
urovnání sporu, přeruší Česká národní banka řízení 
o uložení opatření či sdělení pokynu do vydání 
rozhodnutí Evropským orgánem pro bankovnictví. 
 (9) (5) Obchodník s cennými papíry je povinen 
udržovat kapitál na individuálním nebo konsolidovaném 
základě nad minimální úrovní a plnit zvláštní 
požadavky na likviditu, je-li mu tato povinnost uložena 
rozhodnutím vydaným v dohodě s Českou národní 
bankou orgánem jiného členského státu určeným 
k výkonu dohledu na konsolidovaném základě. 
(6) Pokyn k držení dodatečného kapitálu určí a sdělí 
obchodníkovi s cennými papíry příslušný orgán jiného 
členského státu určený k výkonu dohledu na 
konsolidovaném základě po dohodě s Českou národní 

32019L0878 Čl. 1 odst. 38  2. Společných rozhodnutí podle odstavce 1 bude dosaženo:  
a) pro účely odst. 1 písm. a) tohoto článku do čtyř měsíců 
poté, co orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě předloží ostatním dotčeným příslušným orgánům 
zprávu obsahující posouzení rizika skupiny institucí v 
souladu s článkem 104a;  
b) pro účely odst. 1 písm. b) tohoto článku do čtyř měsíců 
poté, co orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě předloží zprávu obsahující posouzení profilu rizika 
likvidity skupiny institucí v souladu s články 86 a 105;  
c) pro účely odst. 1 písm. c) tohoto článku do čtyř měsíců 
poté, co orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě předloží zprávu obsahující posouzení rizika skupiny 
institucí v souladu s článkem 104b.  
Společná rozhodnutí uvedená v odstavci 1 tohoto článku 
také náležitě zohlední posouzení rizika dceřiných podniků 
vypracované dotčenými příslušnými orgány v souladu s 
články 73, 97, 104a a 104b.  
Společná rozhodnutí uvedená v odst. 1 písm. a) a b) mají 
podobu dokumentů obsahujících úplná odůvodnění, které 
mateřské instituci v EU poskytne orgán vykonávající dohled 
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bankou. 
 
 

na konsolidovaném základě. V případě nesouhlasu 
konzultuje orgán vykonávající dohled na konsolidovaném 
základě na žádost kteréhokoli jiného dotčeného příslušného 
orgánu orgán EBA. Orgán vykonávající dohled na 
konsolidovaném základě může konzultovat orgán EBA z 
vlastního podnětu. 

§ 155c odst. 1  (1) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro 
bankovnictví o  
  
h) f) údajích shromážděných za účelem srovnání 

trendů a postupů odměňování, jakož i informacích o 
rozdílech v odměňování mužů a žen, 

 

32019L0878 Čl. 1 odst. 20  
 

1. Příslušné orgány shromažďují informace zpřístupněné v 
souladu s kritérii pro zpřístupňování informací podle čl. 450 
odst. 1 písm. g), h), i) a k) nařízení (EU) č. 575/2013, jakož i 
informace poskytnuté institucemi o rozdílech v odměňování 
žen a mužů, a používají tyto informace ke srovnávání trendů 
a postupů odměňování. Příslušné orgány poskytují tyto 
informace orgánu EBA. 

§ 155c odst. 1 (1) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro 
bankovnictví o  
 l) důvodném podezření z legalizace výnosů z trestné 
činnosti nebo financování terorismu, pokusu o ně, nebo 
o významné hrozbě takového rizika; v případě 
významné hrozby takového rizika vyhodnotí Česká 
národní banka situaci společně s Finančním 
analytickým úřadem a bez zbytečného odkladu 
informuje Evropský orgán pro bankovnictví o výsledku 
tohoto společného vyhodnocení. 
 

32019L0878 čl. 1 odst. 28 písm. 
d)  
 

6. Pokud příslušné orgány na základě přezkumu, zejména 
hodnocení systémů správy a řízení, modelu podnikání nebo 
činností instituce, získají důvodné podezření, že v 
souvislosti s danou institucí dochází nebo došlo k praní 
peněz nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně, 
nebo že hrozí vyšší riziko takového jednání, uvědomí o tom 
okamžitě orgán EBA a orgán nebo subjekt, který nad danou 
institucí vykonává v souladu se směrnicí (EU) 2015/849 
dohled a který je příslušný pro zajištění plnění požadavků 
uvedené směrnice. V případě potenciálního vyššího rizika 
praní peněz nebo financování terorismu příslušný orgán a 
orgán nebo subjekt, který nad danou institucí vykonává v 
souladu se směrnicí (EU) 2015/849 dohled a který je 
příslušný pro zajištění plnění požadavků uvedené směrnice, 
naváží kontakt a okamžitě informují orgán EBA o svém 
společném hodnocení. Příslušný orgán případně přijme 
opatření v souladu s touto směrnicí. 

§ 198a odst. 1  (1) Česká národní banka uveřejňuje na svých 
internetových stránkách 

c) informace o přístupu a metodách České národní 
banky, včetně kritérií pro uplatňování zásady 
přiměřenosti, při výkonu dohledu podle § 135b, 

 

32019L0878 čl. čl. 1 odst. 54  c) obecná kritéria a metodiky, které používají při přezkumu a 
hodnocení podle článku 97, včetně kritérií pro uplatňování 
zásady proporcionality podle čl. 97 odst. 4;. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
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32013L0036 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových 
institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky o změně směrnice 2002/87/ES 
a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES. 

32019L0878 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 
2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu 

32010R1093 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu 
dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 
2009/78/ES 

32019L0879 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/879, ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 
2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost 
rekapitalizace, a směrnice 98/26/ES 

 

 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBMCLN41R)



Rozdílová tabulka č. 4               VIII.  

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony  

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení novely zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 44 odst. 1 písm. f)  (1) Česká národní banka vykonává dohled nad 
f) finančními holdingovými osobami a smíšenými 

finančními holdingovými osobami podléhajícími 
schválení podle zákona upravujícího činnost bank, 
a 

f)g) činností dalších osob, u kterých tak stanoví jiný 
právní předpis. 

32019L0878  
 

Čl. 1 odst. 2 písm. 
b) 
 

„3. Aby se zajistilo uplatňování požadavků nebo pravomocí v 
oblasti dohledu stanovených v této směrnici nebo v nařízení 
(EU) č. 575/2013 na konsolidovaném nebo 
subkonsolidovaném základě v souladu s touto směrnicí a 
uvedeným nařízením, zahrnují pojmy „instituce“, „mateřská 
instituce v členském státě“, „mateřská instituce v EU“ a 
„mateřský podnik“ rovněž:  
a) finanční holdingové společnosti a smíšené finanční 
holdingové společnosti schválené v souladu s článkem 21a 
této směrnice;  
b) určené instituce ovládané mateřskou finanční 
holdingovou společností v EU, mateřskou smíšenou finanční 
holdingovou společností v EU, mateřskou finanční 
holdingovou společností v členském státě nebo mateřskou 
smíšenou finanční holdingovou společností v členském 
státě, pokud příslušná mateřská společnost nepodléhá 
schválení v souladu s čl. 21a odst. 4 této směrnice, a  
c) finanční holdingové společnosti, smíšené finanční 
holdingové společnosti nebo instituce určené podle čl. 21a 
odst. 6 písm. d) této směrnice.“ 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32019L0878 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/878 ze dne 20. května 2019, kterou se mění směrnice 
2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové 
společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu 
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