
Teze vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb. 

 

● Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry  

Vyhlášku č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev 

a obchodníků s cennými papíry (dále jen „vyhláška“) bude nutné novelizovat z důvodu 

změn, které budou provedeny v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách (dále jen „zákon 

o bankách“), zákoně 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 (dále jen „zákon o spořitelních a úvěrních 

družstvech“), a v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen 

„zákon o podnikání na kapitálovém trhu“). Citované zákony budou novelizovány 

vzhledem k potřebě provést transpozici 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, a k potřebě implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 

ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový 

poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, 

úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice 

vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv 

a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „nařízení“). 

Hlavní změny ve vyhlášce: 

- budou vypuštěny požadavky na řídicí a kontrolní systém ve vztahu k osobám v rámci 

skupiny (dříve konsolidačního celku), a to vzhledem k tomu, že uplatňování řídicího 

a kontrolního systému a jeho součástí na konsolidovaném základě nově upravuje přímo 

zákon o bankách; 

- bude doplněno, že povinná osoba zavede a udržuje zásady a postupy pro 

vyhodnocování a ovlivňování míry podstupovaného rizika outsourcingu; 

- budou upravena ustanovení o měření úrokového rizika investičního portfolia; 

- budou upravena ustanovení o kapitálové rezervě ke krytí systémové rizika, kapitálové 

rezervě pro systémově významnou instituci a kombinované kapitálové rezervě; 

- bude doplněno ustanovení o kapitálové rezervě k pákovému poměru a budou doplněna 

pravidla pro stanovení nejvyšší částky k možnému rozdělení (tzv. L-MDA) související 

s pákovým poměrem při nesplnění požadavku kapitálové rezervy k pákovému poměru; 

- budou doplněna pravidla pro výpočet pákového poměru pobočky banky z jiného než 

členského státu; 

- bude provedena změna pravidel pro posuzování aktiv a pro zařazování nevýkonných 

expozic, přičemž povinná osoba bude nově kategorizovat expozice uvedené přímo 

v nařízení (dle současné právní úpravy povinná osoba kategorizuje expozice uvedené 

v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se 

stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely 

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

- budou vypuštěny požadavky na uveřejňování na konsolidovaném základě, neboť tyto 

požadavky budou nově transponovány přímo v § 11b odst. 2 zákona o bankách; 
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- pojem „konsolidační celek“ bude nahrazen pojmem „skupina“, a to v souladu 

s terminologickou změnou provedenou v zákoně o bankách; 

- budou vypuštěny požadavky na obsah údajů ověřovaných auditorem, neboť tato 

povinnost bude vypuštěna ze zákona o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních 

družstvech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu; 

- bude zpřesněna transpozice čl. 75 odst. 3 směrnice 2013/36/EU a bude doplněno, že 

informace o odměňování obsahuje také údaje o všech případných jednotlivých 

rozdílech v odměňování pracovnice a pracovníka za stejnou nebo rovnocennou práci;  

- bude doplněna povinnost předkládat alespoň jednou ročně České národní bance 

informace o aktivitách pobočkou banky z jiného než členského státu, a to v souladu se 

zmocněním v § 24 odst. 2 zákona o bankách; 

- bez náhrady bude vypuštěna Příloha 11 (Obsah údajů o majetkoprávních vztazích mezi 

členy konsolidačního celku a řídicím a kontrolním systému), Příloha 12 (Obsah údajů 

o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb) a Příloha 14 (Obsah údajů 

ověřovaných auditorem). 
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