
  

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU  

Navrhovaný právní předpis 

 

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

výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a 

obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb. 

Odpovídající předpis EU  

Ustanovení novely vyhlášky č. 163/2014 Sb., ve znění vyhlášky 

č. 392/2017 Sb. 
 

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah 

§ 1  

Pozn. pod čarou 

č. 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. 

32019L0878 Čl. 2 odst. 1 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. 

     

§ 38a odst. 1 (1) Povinná osoba zavede a udržuje interní 

systémy pro řízení úrokového rizika investičního 

portfolia a uplatňuje standardizovanou metodiku 

nebo zjednodušenou standardizovanou metodiku 

pro identifikaci, hodnocení, řízení a snižování 

rizik vyplývajících z případných změn 

v úrokových sazbách, které mají vliv jak na 

ekonomickou hodnotu vlastního kapitálu, tak na 

čistý úrokový výnos z investičního portfolia 

32019L0878 Čl. 1 odst. 21 

(čl. 84 odst. 1) 

1. Příslušné orgány zajistí, aby instituce zavedly interní 

systémy a uplatňovaly standardizovanou metodiku nebo 

zjednodušenou standardizovanou metodiku pro 

identifikaci, hodnocení, řízení a snižování rizik 

vyplývajících z případných změn v úrokových sazbách, 

které mají vliv jak na ekonomickou hodnotu vlastního 

kapitálu, tak na čistý úrokový výnos z investičního 

portfolia instituce. 
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povinné osoby. 

§ 38a odst. 2 (2) Povinná osoba zavede a udržuje systémy 

vyhodnocování a monitorování rizik 

vyplývajících z případných změn v úvěrových 

rozpětích, které mají vliv jak na ekonomickou 

hodnotu vlastního kapitálu, tak na čistý úrokový 

výnos z investičního portfolia povinné osoby. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 21 

(čl. 84 odst. 2) 

2. Příslušné orgány zajistí, aby instituce zavedly 

systémy vyhodnocování a monitorování rizik 

vyplývajících z případných změn v úvěrových 

rozpětích, které mají vliv jak na ekonomickou hodnotu 

vlastního kapitálu, tak na čistý úrokový výnos 

z investičního portfolia instituce. 

§ 38a odst. 3 (3) Povinná osoba uplatňuje standardizovanou 

metodiku podle odstavce 1, nemá-li interní 

systémy podle odstavce 1 uspokojivé. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 21 

(čl. 84 odst. 3) 

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. 

§ 38a odst. 4 (4) Povinná osoba, která je malou a nepříliš 

složitou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 145 

nařízení, používá standardizovanou metodiku, 

pokud zjednodušená standardizovaná metodika 

není vhodná ke zjištění úrokového rizika 

vyplývajícího z jejího investičního portfolia. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 21 

(čl. 84 odst. 4) 

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. 

§ 38a odst. 5 a 6 (5) Pokud se ekonomická hodnota vlastního 

kapitálu povinné osoby 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, povinná osoba 

přijme bez zbytečného odkladu opatření, o nichž 

bez zbytečného odkladu informuje Českou 

národní banku. Povinná osoba promítne do 

výpočtu ekonomické hodnoty vlastního kapitálu 

modelovací a parametrické předpoklady. 

 

(6) Pokud u povinné osoby z důvodu náhlé 

a neočekávané změny v úrokových sazbách 

popsané v jednom ze dvou dohledových 

šokových scénářů pro úrokové sazby dojde 

32019L0878 Čl. 1 odst. 29 

písm. b) (čl. 98 

odst. 5) 

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. 
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k velkému poklesu čistého úrokového výnosu, 

povinná osoba přijme bez zbytečného odkladu 

opatření, o nichž bez zbytečného odkladu 

informuje Českou národní banku. Povinná osoba 

promítne do výpočtu čistého úrokového výnosu 

modelovací a parametrické předpoklady. 

 

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. 

§ 38a odst. 7 (7) Upřesnění standardizované metodiky 

a zjednodušené standardizované metodiky podle 

odstavce 1, modelovací a parametrické 

předpoklady podle odstavců 5 a 6 a dohledové 

scénáře podle odstavců 5 a 6 stanovuje přímo 

použitelný předpis Evropské unie vydaný podle 

článku 84 odst. 5 a čl. 98 odst. 5a směrnice 

2013/36/EU. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 21 

a čl. 1 odst. 29 

písm. c) (čl. 84 

odst. 5 a čl. 98 

odst. 5a) 

5. EBA vypracuje návrhy regulačních technických 

norem, které pro účely tohoto článku upřesní 

standardizovanou metodiku, již mohou instituce 

uplatňovat k hodnocení rizik uvedených v odstavci 1 

tohoto článku, včetně zjednodušené standardizované 

metodiky pro malé a nepříliš složité instituce ve smyslu 

čl. 4 odst. 1 bodu 145 nařízení (EU) č. 575/2013, která 

je alespoň stejně konzervativní jako standardizovaná 

metodika. 

EBA předloží Komisi tyto návrhy regulačních 

technických norem do 28. června 2020. 

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit tuto směrnici 

přijetím regulačních technických norem uvedených 

v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 

nařízení (EU) č. 1093/2010. 

 

5a.  EBA vypracuje návrhy regulačních technických 

norem, které pro účely odstavce 5 upřesní: 

a) šest dohledových šokových scénářů podle odst. 5 

druhého pododstavce písm. a) a dva dohledové šokové 
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scénáře podle odst. 5 druhého pododstavce písm. b), 

které se uplatní na úrokové sazby všech měn; 

b) s ohledem na mezinárodně dohodnuté obezřetnostní 

standardy společné modelovací a parametrické 

předpoklady jiné než předpoklady týkající se chování, 

které instituce promítnou do výpočtu ekonomické 

hodnoty vlastního kapitálu podle odst. 5 druhého 

pododstavce písm. a) a které se omezí na: 

i) zacházení s vlastním kapitálem instituce; 

ii) zahrnování, složení a diskontování peněžních toků 

citlivých na úrokové sazby, jež plynou z aktiv, závazků 

a podrozvahových položek instituce, včetně zacházení 

s obchodními maržemi a dalšími složkami rozpětí; 

iii) využívání dynamických nebo statických 

rozvahových modelů a z toho plynoucí zacházení 

s amortizovanými a splatnými pozicemi; 

c) s ohledem na mezinárodně dohodnuté standardy 

společné modelovací a parametrické předpoklady jiné 

než předpoklady týkající se chování, které instituce 

promítnou do výpočtu čistého úrokového výnosu podle 

odst. 5 druhého pododstavce písm. b) a které se omezí 

na: 

i) zahrnování a složení peněžních toků citlivých na 

úrokové sazby, jež plynou z aktiv, závazků 

a podrozvahových položek instituce, včetně zacházení 

s obchodními maržemi a dalšími složkami rozpětí; 

ii) využívání dynamických nebo statických 

rozvahových modelů a z toho plynoucí zacházení 

s amortizovanými a splatnými pozicemi; 

iii) období, po které má být budoucí čistý úrokový 

výnos měřen; 

d) co představuje velký pokles podle odst. 5 druhého 

pododstavce písm. b). 

EBA předloží Komisi tyto návrhy regulačních 

technických norem do 28. června 2020. 
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Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit tuto směrnici 

přijetím regulačních technických norem uvedených 

v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 

nařízení (EU) č. 1093/2010. 

§ 40 odst. 1 (1) Povinná osoba zavede a udržuje zásady 

a postupy pro vyhodnocování a ovlivňování míry 

podstupovaného operačního rizika, včetně rizika 

modelů a rizika outsourcingu a včetně zohlednění 

málo častých významných událostí. Povinná 

osoba stanoví, co tvoří operační riziko pro účely 

těchto zásad a postupů, aniž by tímto bylo 

dotčeno vymezení operačního rizika podle článku 

4 odst. 1 bodu 52 nařízení. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 22 

(čl. 85 odst. 1) 

1. Příslušné orgány zajistí, aby instituce zavedly zásady 

a postupy pro hodnocení a řízení expozice vůči 

operačnímu riziku, včetně rizik modelů a rizik 

plynoucích z outsourcingu, a pro pokrytí méně četných, 

ale vysoce rizikových událostí. Pro účely těchto zásad 

a postupů instituce jasně zformulují, co tvoří podstatu 

operačního rizika. 

§ 64 odst. 1 (1) Kapitálová rezerva ke krytí systémového 

rizika pro příslušnou povinnou osobu se vypočte 

podle vztahu  

 

𝑆𝑅𝐵 = 𝑟𝑇 ∙ 𝑇𝑅𝐸 +∑𝑟𝑖 ∙ 𝑇𝑅𝐸𝑖
𝑖

 

kde: 

 

SRB  označuje kapitálovou rezervu ke krytí 

systémového rizika pro příslušnou 

povinnou osobu, vyjádřenou v českých 

korunách, 

rT    označuje sazbu kapitálové rezervy ke 

krytí systémového rizika pro celkový 

objem rizikové expozice, jejíž výši a den, 

od kdy se použije, stanoví Česká národní 

banka, 

ri    označuje sazbu kapitálové rezervy 

platnou pro podmnožinu objemu rizikové 

expozice,  

i     označuje index podmnožiny expozic 

určených podle odstavce 2, 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 

(čl. 133 odst. 2) 

Instituce vypočtou kapitálovou rezervu pro krytí 

systémového rizika takto: 

 

 
kde: 

 

BSR = kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 

 

rT = sazba kapitálové rezervy platná pro celkový objem 

rizikové expozice instituce; 

 

ET = celkový objem rizikové expozice instituce 

vypočtený v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) 

č. 575/2013; 

 

I = index označující podmnožinu expozic uvedených 

v odstavci 5; 

 

ri = sazba kapitálové rezervy platná pro objem rizikové 

expozice podmnožiny expozic i a 
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TRE   označuje celkový objem rizikové 

expozice vypočtený podle článku 92 

odst. 3 nařízení, stanovený na 

individuálním nebo konsolidovaném 

základě, vyjádřený v českých korunách, 

TREi  označuje objem rizikové expozice pro 

podmnožinu expozic i vypočtený podle 

čl. 92 odst. 3 nařízení. 

Ei = objem rizikové expozice instituce pro podmnožinu 

expozic i vypočtený v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení 

(EU) č. 575/2013. 

§ 64 odst. 2 (2) Povinná osoba zařadí každou rizikovou 

expozici do příslušné podmnožiny rizikových 

expozic, pro kterou Česká národní banka stanoví 

nebo uzná speciální sazbu kapitálové rezervy ke 

krytí systémového rizika. Jednotlivá riziková 

expozice musí být zařazena do všech 

relevantních podmnožin. Povinná osoba 

podmnožiny vytvoří v závislosti na podskupině 

povinných osob, odvětví, případně pododvětví, 

zeměpisném umístění expozic v jednotlivých 

státech. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 49 

(čl. 133 odst. 7) 

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. 

§ 66 odst. 2 (2) Stanovení kapitálové rezervy pro systémově 

významnou instituci a kapitálové rezervy pro 

systémové riziko, se řídí těmito pravidly:  

a) pokud povinná osoba na konsolidovaném 

základě podléhá kapitálové rezervě pro globální 

systémově významnou instituci a kapitálové 

rezervě pro jinou systémově významnou 

instituci, uplatní se ta kapitálová rezerva, která je 

vyšší z nich,  

b) pokud povinná osoba podléhá kapitálové 

rezervě buď pro globální systémově významnou 

instituci, nebo kapitálové rezervě pro jinou 

systémově významnou instituci a zároveň 

podléhá kapitálové rezervě pro krytí 

systémového rizika, pak se uplatní obě rezervy. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 47 

písm. l) (čl. 131 

odst. 14 a 15) 

14. Vztahuje-li se na skupinu na konsolidovaném 

základě kapitálová rezerva pro G-SVI a kapitálová 

rezerva pro J-SVI, použije se vyšší z kapitálových 

rezerv. 

15. Vztahuje-li se na instituci kapitálová rezerva pro 

krytí systémového rizika stanovená v souladu 

s článkem 133, je tato rezerva kumulativní 

s kapitálovou rezervou pro J-SVI nebo kapitálovou 

rezervou pro G-SVI uplatňovanou v souladu s tímto 

článkem. 

Pokud by byl součet kapitálové rezervy pro krytí 

systémového rizika vypočtené pro účely čl. 133 

odst. 10, 11 nebo 12 a kapitálové rezervy pro J-SVI 

nebo kapitálové rezervy pro G-SVI vztahující se na 

tutéž instituci vyšší než 5 %, použije se postup 

stanovený v odstavci 5a tohoto článku. 
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§ 67 odst. 1 (1) Povinná osoba naplňuje jednotlivé složky 

kombinované kapitálové rezervy, které se na ni 

vztahují, kmenovým kapitálem tier 1, jenž má 

pro tento účel k dispozici, odděleně, a tedy 

nepoužije kmenový kapitál tier 1 udržovaný za 

účelem plnění jedné z kapitálových rezerv nebo 

její části na plnění jiné kapitálové rezervy nebo 

její části. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 45 

(čl. 128 odst. 1) 

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. 

§ 68 odst. 2  (2) Povinná osoba vypočte nejvyšší částku 

k možnému rozdělení (MDA) podle vztahu  

kde: 

 

𝑀𝐷𝐴 = (𝑃𝐼 + 𝑃𝑌𝐸 − 𝑇) ∙ 𝐹 
 

MDA  označuje nejvyšší částku k možnému 

rozdělení související s kombinovanou 

kapitálovou rezervou 

PI   označuje mezitímní zisk nezahrnutý do 

kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 26 

32019L0878 Čl. 1 odst. 51 

(čl. 141 odst. 4 

a 5) 

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 
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odst. 2 nařízení, po odečtení jakéhokoliv 

rozdělení zisku nebo provedení plateb 

vyplývajících z kteréhokoli z opatření 

podle odstavce 1 písm. b), 

PYE   označuje zisk za předchozí účetní období 

nezahrnutý do kmenového kapitálu tier 1 

podle čl. 26 odst. 2 nařízení,  po odečtení 

jakéhokoliv rozdělení zisku nebo 

provedení plateb vyplývajících 

z kteréhokoli z opatření podle odstavce 1 

písm. b), 

T     označuje daň, která by byla splatná, 

pokud by zisky PI a PYE nebyly 

rozděleny, 

F     označuje multiplikační faktor. 

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. 

§ 68 odst. 3 a 4 (3) Multiplikační faktor F povinná osoba stanoví 

tak, že pokud se kmenový kapitál tier 1 

udržovaný povinnou osobou nad rámec 

požadavků na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. 

a), b) a c), čl. 92a a 92b nařízení, 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 vyjádřený v procentech v poměru 

k celkovému objemu rizikové expozice podle čl. 

92 odst. 3 nařízení, nachází  

a) v prvním (nejnižším) intervalu požadované 

kombinované kapitálové rezervy, neboli je 

vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší než 

jeho horní hranice, pak F = 0,  

32019L0878 Čl. 1 odst. 51 

(čl. 141 odst. 6) 

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 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 
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b) ve druhém intervalu požadované kombinované 

kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho 

dolní hranice a není vyšší než jeho horní 

hranice, pak F = 0,2,  

c) ve třetím intervalu požadované kombinované 

kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho 

dolní hranice a není vyšší než jeho horní 

hranice, pak F = 0,4,  

d) ve čtvrtém intervalu požadované kombinované 

kapitálové rezervy, neboli je vyšší než jeho 

dolní hranice, pak F = 0,6. 

 

(4) Povinná osoba vypočte dolní a horní hranici 

každého intervalu podle vztahů  

𝐷𝐻𝑄𝑛 =
𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝐵

4
∙ (𝑄𝑛 − 1) 

𝐻𝐻𝑄𝑛 =
𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝐵

4
∙ 𝑄𝑛 

 

kde: 

 

DHQn    označuje dolní hranici každého 

intervalu, 

HHQn     označuje horní hranici každého 

intervalu, 

CombiB  označuje celkovou kombinovanou 

kapitálovou rezervu, kterou má povinná 

osoba udržovat, vyjádřenou v českých 

korunách, 

Qn     označuje pořadové číslo příslušného 

intervalu a nabývá hodnot 1, 2, 3, nebo 

4. 

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: 

 

 
kde: 
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Qn = pořadové číslo daného kvartilu. 

§ 68 odst. 5 (5) Povinná osoba neplní požadavek 

kombinovaných kapitálových rezerv, nemá-li 

kapitál ve výši a kvalitě potřebné ke splnění 

požadavku kombinované kapitálové rezervy 

zároveň s každým následujícím požadavkem:  

a) podle čl. 92 odst. 1 písm. a) nařízení, čl. 92a a 

92b nařízení a 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, 

b) podle čl. 92 odst. 1 písm. b) nařízení, čl. 92a a 

92b nařízení a 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, 

c) podle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení, čl. 92a a 

92b nařízení a 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 

32019L0878 Čl. 1 odst. 52 

(čl. 141a) 

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. 
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postupy a řešení krize na finančním trhu. 

§ 69 odst. 3 (3) Povinná osoba zajistí správnost vyčíslení 

nejvyšší částky k možnému rozdělení vypočtené 

podle § 68 odst. 2 a dopadů zamýšlených 

opatření podle odstavce 2 písm. e) a je schopna 

České národní bance na vyžádání správnost 

tohoto výpočtu prokázat. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 52 

(čl. 141b odst. 

9) 

9. Instituce udržují v platnosti opatření k zajištění toho, 

aby byly částky rozdělitelných zisků a MDA vypočteny 

správně, a musí být schopny na žádost příslušného 

orgánu přesnost tohoto výpočtu prokázat. 

§ 69a Rozdělením kmenového kapitálu tier 1 

v souvislosti s pákovým poměrem se rozumí 

rozdělení podle § 67 odst. 2. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 52 

(čl. 141b odst. 

10) 

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. 

§ 69b odst. 1 (1) Povinná osoba, která nesplňuje požadavek 

kapitálové rezervy k pákovému poměru, 

a) vypočte nejvyšší částku k možnému rozdělení 

související s pákovým poměrem a oznámí tuto 

částku příslušnému orgánu;  

b) předtím, než vypočte nejvyšší částku 

k možnému rozdělení související s pákovým 

poměrem, není oprávněna  

1. rozhodnout o rozdělení kmenového 

kapitálu tier 1 v souvislosti s pákový 

poměrem,  

2. převzít závazek výplaty pohyblivé složky 

odměny nebo zvláštních penzijních výhod 

nebo vyplatit pohyblivou složku odměny, 

pokud povinnost k její výplatě vznikla v 

době, kdy povinná osoba nesplňovala 

kombinovanou kapitálovou rezervu,  

3. provést výplaty související s nástroji 

vedlejšího kapitálu tier 1, 

c) prostřednictvím činností podle písmene b) 

nerozdělí částku vyšší, než je nejvyšší částka 

k možnému rozdělení související s pákovým 

poměrem vypočtená podle odstavce 2. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 52 

(čl. 141b odst. 2 

a 3) 

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. 

 

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. 

§ 69b odst. 2 (2) Povinná osoba vypočte nejvyšší částku 32019L0878 Čl. 1 odst. 52 4. Instituce vypočtou L-MDA vynásobením součtu 
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k možnému rozdělení související s pákovým 

poměrem L-MDA podle vztahu 

 

L-MDA = (𝑃𝐼 + 𝑃𝑌𝐸 − 𝑇) ∙ 𝐹 
 

kde  

 

L-MDA  označuje nejvyšší částku k možnému 

rozdělení související s pákovým 

poměrem 

PI    označuje mezitímní zisk nezahrnutý do 

kmenového kapitálu tier 1 podle čl. 26 

odst. 2 nařízení, po odečtení 

jakéhokoliv rozdělení zisku nebo 

provedení plateb vyplývajících 

z kteréhokoli z opatření podle odstavce 

1 písm. b),  

PYE        označuje zisk za předchozí účetní 

období nezahrnutý do kmenového 

kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 

nařízení, po odečtení jakéhokoliv 

rozdělení zisku nebo provedení plateb 

vyplývajících z kteréhokoli z opatření 

podle odstavce 1 písm. b), 

T     označuje daň, která by byla splatná, 

pokud by zisky PI a PYE nebyly 

rozděleny,  

F     označuje multiplikační faktor. 

(čl. 141b odst. 4 

a 5) 

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. 

§ 69b odst. 3 a 4 (3) Multiplikační faktor F povinná osoba stanoví 

tak, že pokud se kmenový kapitál tier 1 

udržovaný povinnou osobou nad rámec 

požadavků na kapitál podle čl. 92 odst. 1 písm. d) 

nařízení, čl. 92a a 92b nařízení a požadavků na 

kapitál uložených v návaznosti na výsledky 

přezkumu a vyhodnocování, prostřednictvím 

32019L0878 Čl. 1 odst. 52 

(čl. 141b 

odst. 6) 

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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU7CWUJZ)



Stránka 13 (celkem 28) 

opatření k nápravě a pokynu k držení 

dodatečného kapitálu k řešení rizika nadměrné 

páky a nad rámec nerizikově založené složky 

minimálního požadavku na kapitál a způsobilé 

závazky podle zákona upravujícího ozdravné 

postupy a řešení krize na finančním trhu 

vyjádřený v procentech v poměru k celkové míře 

expozic podle čl. 429 odst. 4 nařízení, nachází  

 a) v prvním (nejnižším) intervalu požadované 

kapitálové rezervy k pákovému poměru, neboli je 

vyšší než jeho dolní hranice a není vyšší než jeho 

horní hranice, pak F = 0,  

b) ve druhém intervalu požadované kapitálové 

rezervy k pákovému poměru, neboli je vyšší než 

jeho dolní hranice a není vyšší než jeho horní 

hranice, pak F = 0,2,  

c) ve třetím intervalu požadované kapitálové 

rezervy k pákovému poměru, neboli je vyšší než 

jeho dolní hranice a není vyšší než jeho horní 

hranice, pak F = 0,4,  

d) ve čtvrtém intervalu požadované kapitálové 

rezervy k pákovému poměru, neboli je vyšší než 

jeho dolní hranice, pak F = 0,6. 

 

(4) Povinná osoba vypočte dolní a horní hranici 

každého intervalu podle vztahů  

  

 

𝐷𝐻𝑄𝑛 =
𝐿𝐵

4
∙ (𝑄𝑛 − 1) 

𝐻𝐻𝑄𝑛 =
𝐿𝐵

4
∙ 𝑄𝑛 

 

kde: 

 

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 
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DHQn     označuje dolní hranici každého 

intervalu, 

HHQn     označuje horní hranici každého 

intervalu, 

LB   označuje kapitálovou rezervu 

k pákovému poměru, kterou má 

povinná osoba udržovat, vyjádřenou 

v českých korunách, 

Qn        označuje pořadové číslo příslušného 

intervalu a nabývá hodnot 1, 2, 3, nebo 

4. 

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: 

 

 
kde: 

Qn = pořadové číslo daného kvartilu. 

§ 69b odst. 5 (5) Povinná osoba neplní požadavek kapitálové 

rezervy k pákovému poměru, nemá-li kmenový 

kapitál tier 1 zároveň dostatečný ke splnění 

požadavku podle čl. 92 odst. 1 písm. d) nařízení, 

čl. 92a a 92b nařízení a požadavku podle čl. 92 

odst. 1a nařízení a požadavků na kapitál 

uloženými povinné osobě v návaznosti na 

výsledky přezkumu a vyhodnocování, 

prostřednictvím opatření k nápravě a pokynu 

k držení dodatečného kapitálu k řešení rizika 

nadměrné páky, které není dostatečně pokryto 

požadavkem podle čl. 92 odst. 1 písm. d) 

nařízení. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 52 

(čl. 141c) 

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. 

§ 69c odst. 1 (1) Omezení podle § 69b odst. 1 se týkají pouze 

plateb, které by měly za následek snížení 

kmenového kapitálu tier 1 nebo snížení zisků za 

podmínky, že odložení nebo neprovedení platby 

nenaplní událost selhání nebo podmínku pro 

zahájení insolvenčního řízení vztahující se na 

dotčenou povinnou osobu. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 52 

(čl. 141b 

odst. 7) 

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. 

§ 69c odst. 2 (2) Pokud povinná osoba nesplňuje kapitálovou 

rezervu k pákovému poměru a hodlá provést 

výplatu nejvyšší částky k možnému rozdělení 

32019L0878 Čl. 1 odst. 52 

(čl. 141b 

odst. 8) 

8. Pokud některá instituce nesplní požadavek kapitálové 

rezervy k pákovému poměru a má v úmyslu rozdělit 

kterýkoli ze svých rozdělitelných zisků nebo 
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související s pákovým poměrem nebo její části 

nebo přijmout některé z opatření podle § 69b 

odst. 1 písm. b), informuje o tom bez zbytečného 

odkladu Českou národní banku a poskytne jí 

alespoň informace podle § 69 odst. 2, s výjimkou 

písmene a) bodu 3, a sdělí nejvyšší částku 

k možnému rozdělení související s pákovým 

poměrem vypočtenou v souladu s § 69b odst. 2. 

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. 

§ 69c odst. 3 (3) Povinná osoba zajistí správnost vyčíslení 

nejvyšší částky k možnému rozdělení související 

s pákovým poměrem a dopadů zamýšlených 

opatření podle § 69 odst. 2 písm. d) na kmenový 

kapitál tier 1 nebo výši zisku za běžné účetní 

období a zisku za předchozí účetní období a je 

schopna České národní bance na vyžádání 

správnost tohoto výpočtu prokázat. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 52 

(čl. 141b 

odst. 9) 

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. 

§ 70 Plán na obnovení kapitálu obsahuje 

a) opatření, která mají zajistit zvýšení 

kapitálových poměrů povinné osoby s cílem 

splnit požadavek kombinované kapitálové 

rezervy a případně požadavek kapitálové rezervy 

k pákovému poměru v plném rozsahu včetně 

navýšení kapitálu, jejich plán a časový rámec, 

b) odhady finančních údajů alespoň v rozsahu 

odhadů příjmů a výdajů a předpokládané rozvahy 

pro časový rámec podle písmene a) a 

c) informace, které doloží reálnost splnění plánu 

na obnovení kapitálu. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 53 

(čl. 142 odst. 1) 

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. 

§ 113 odst. 2 

písm. d) 

d) informace o rozdílech v odměňování 

pracovníků, pokud jde o rozdíly v odměňování 

žen a mužů. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 20 

(čl. 75 odst. 1) 

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 
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poskytují tyto informace orgánu EBA. 

§ 116b odst. 1 (1) Pobočka banky z jiného než členského státu 

předkládá České národní bance alespoň jednou 

ročně údaje o: 

a) bilanční sumě pobočky,  

b) likvidních aktivech, jež má pobočka 

k dispozici, a zejména o dostupnosti likvidních 

aktiv v měnách členských států,  

c) kapitálu, který má pobočka k dispozici,  

d) účasti na systémech ochrany vkladů, které 

mají vkladatelé k dispozici,  

e) systémech řízení rizik, 

f) systémech správy a řízení a údaje o osobách 

zastávajících klíčové funkce pro činnosti 

pobočky,  

g) ozdravných plánech, které se na pobočku 

vztahují, a 

h) jakýchkoli dalších skutečnostech nezbytných 

pro celkové sledování činností pobočky, a to 

v obdobném rozsahu, složení a struktuře, jako je 

předkládá banka. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 11 

(čl. 47 odst. 1a) 

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; 

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. 

Příloha 1 bod 1 1. Povinná osoba zavede kritéria stanovená přímo 

použitelným předpisem Evropské unie vydaným 

podle čl. 94 odst. 2 směrnice 2013/36/EU 

a uplatňuje  

a) obecné a ostatní zásady odměňování na 

celkový systém odměňování povinné osoby a pro 

odměňování všech pracovníků, 

b) zvláštní zásady a postupy odměňování podle 

bodů 4 až 12, 16 až 20 a 22 až 27 na vybrané 

oblasti celkového systému odměňování povinné 

osoby a vždy pro odměňování 

1. člena vedoucího orgánu,  

2. pracovníka vrcholného vedení, 

3. pracovníka s manažerskou odpovědností za 

32019L0878 Čl. 1 odst. 26 a 

27 (čl. 92 a 94)  

2.  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; 

aa) zásady odměňování jsou genderově neutrální; 

b) zásady odměňování jsou v souladu se strategií 
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kontrolní funkci nebo ve významné obchodní 

jednotce,   

4. pracovníka s nárokem na významnou 

odměnu v předchozím účetním období, jsou-li 

splněny tyto podmínky: 

(i) odměna pracovníka dosahuje nejméně 

částky 500 000 eur a současně nejméně 

výše průměrné odměny členů vedoucího 

orgánu a pracovníků ve vrcholném vedení, 

(ii) pracovník vykonává pracovní činnost 

ve významné obchodní jednotce a jeho 

činnost je takového druhu, že má 

podstatný vliv na rizikový profil dané 

obchodní jednotky, 

5. pracovníka neuvedeného v bodech 1 až 4, 

který patří do kategorie pracovníků, jejíž 

kritéria stanoví přímo použitelný předpis 

Evropské unie vydaný podle čl. 94 odst. 2 

směrnice 2013/36/EU, a 

c) je-li povinná osoba velkou institucí podle čl. 4 

odst. 1 bodu 146 nařízení nebo hodnota jejích 

aktiv na individuálním základě v průběhu 

čtyřletého období bezprostředně předcházejícího 

běžnému účetnímu roku činí v průměru více než 

5 miliard eur, uplatňuje i zvláštní zásady 

a postupy odměňování uvedené v bodech 13 až 

15 a 21 s tím, že je neuplatní pro odměňování 

pracovníka, jehož roční pohyblivá složka 

odměny nepřesahuje 50 000 eur a nepředstavuje 

více než jednu třetinu jeho celkové roční 

odměny. 

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; 

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) pracovníci 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. 
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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. 

 

1. Kromě zásad uvedených v čl. 92 odst. 2 a za 

podmínek shodných s podmínkami uvedenými ve 

zmíněném článku se na pohyblivé složky odměny 

použijí tyto zásady: 

a) je-li odměna vázána na výsledky, je celková částka 

odměny založena na kombinaci posouzení výsledků 

daného jednotlivce a obchodního útvaru a posouzení 

celkových výsledků instituce, přičemž při posuzování 

výsledků daného jednotlivce se přihlíží ke kritériím 

finančního i nefinančního charakteru; 

b) posuzování výsledků je zasazeno do víceletého 

rámce, aby se zajistilo, že proces posouzení bude 

založen na dlouhodobějších výsledcích a že skutečně 

vyplacené výkonnostní složky odměny budou 
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rozloženy do období, v němž je zohledněn příslušný 

hospodářský cyklus úvěrové instituce a její obchodní 

rizika; 

c) celková výše pohyblivé složky odměny neomezuje 

schopnost instituce posilovat svůj kapitál; 

d) smluvně zaručená pohyblivá složka odměny 

neodpovídá řádnému řízení rizik ani zásadě odměny za 

výkon, a tudíž není zařazena do budoucích plánů 

odměňování; 

e) smluvně zaručená pohyblivá složka odměny je 

poskytována výjimečně a pouze v souvislosti s náborem 

nových pracovníků a za předpokladu, že instituce má 

zdravou a silnou kapitálovou základnu, a je omezena na 

první rok zaměstnání; 

f) pevná a pohyblivá složka celkové odměny jsou 

přiměřeně vyváženy a pevná složka tvoří dostatečně 

velkou část celkové odměny, aby umožňovala 

provádění plně flexibilního systému vyplácení 

pohyblivé složky odměny, včetně možnosti nevyplacení 

pohyblivé složky odměny; 

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. 

ii) Členské státy mohou akcionářům nebo 

vlastníkům či společníkům instituce umožnit 

schválení vyšší maximální úrovně poměru mezi 

pevnou a pohyblivou složkou odměny za 

předpokladu, že celková úroveň proměnlivé složky 

nepřesáhne 200 % pevné složky celkové odměny 

každého jednotlivce. Členské státy mohou stanovit 

maximální procentní podíl na nižší úrovni. 
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Vyšší poměr podle prvního pododstavce tohoto 

bodu se vždy schvaluje tímto postupem: 

— akcionáři či vlastníci nebo společníci instituce 

jednají na základě podrobného doporučení 

vypracovaného institucí, obsahujícího důvody pro 

požadované schválení a jeho rozsah, včetně uvedení 

počtu pracovníků, na něž se bude vztahovat, jejich 

funkce, a očekávaný dopad na požadavek udržovat 

řádný kapitálový základ, 

— akcionáři či vlastníci nebo společníci instituce 

jednají alespoň 66% většinou za předpokladu, že je 

zastoupeno minimálně 50 % akcií nebo 

rovnocenných vlastnických podílů, nebo v případě 

nesplnění této podmínky, jednají 75 % většinou 

zastoupených vlastnických podílů, 

— instituce uvědomí všechny akcionáře či vlastníky 

nebo společníky instituce o tom, že se bude žádat 

o souhlas podle prvního pododstavce tohoto bodu, 

a předem stanoví přiměřenou lhůtu, 

— instituce neprodleně uvědomí příslušný orgán 

o doporučení, které vydala svým akcionářům nebo 

vlastníkům či společníkům, i o navrhovaném vyšším 

maximálním poměru a příslušných důvodech a musí 

být schopna příslušnému orgánu prokázat, že 

navrhovaný vyšší poměr není v rozporu 

s povinnostmi instituce podle této směrnice 

a nařízení (EU) č. 575/2013, s ohledem zejména na 

kapitálové požadavky instituce, 

— instituce neprodleně uvědomí příslušný orgán 

o rozhodnutích přijatých jejími akcionáři nebo 

společníky, a to včetně veškerých vyšších 

maximálních poměrů podle prvního pododstavce 

tohoto bodu, které byly schváleny, a příslušné 

orgány využijí obdržené informace ke srovnání 

postupů institucí v tomto ohledu. Příslušné orgány 
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poskytují tyto informace orgánu EBA, který je 

zveřejní na souhrnném základě pro domovský 

členský stát za použití jednotného formátu. EBA 

může vypracovat pokyny usnadňující provádění této 

odrážky a zajistit soulad shromážděných informací. 

— pracovníci, jichž se uvedená vyšší maximální 

úroveň pohyblivé složky odměny uvedené v tomto 

bodu přímo týká, nesmějí případně přímo ani 

nepřímo uplatňovat jakákoli hlasovací práva, která 

mohou mít coby akcionáři, vlastníci nebo společníci 

instituce. 

iii) Členské státy mohou institucím umožnit 

uplatnění diskontní sazby uvedené v druhém 

pododstavci tohoto bodu na maximálně 25 % 

celkové pohyblivé složky odměny za předpokladu, 

že je vyplacena prostřednictvím nástrojů, jež jsou 

odloženy na dobu nejméně pěti let. Členské státy 

mohou stanovit maximální procentní podíl na nižší 

úrovni. 

EBA připraví a do 31. března 2014 zveřejní pokyny 

k použitelné pomyslné diskontní sazbě, přičemž 

zohlední veškeré příslušné faktory včetně míry 

inflace a rizika, jehož součástí je délka odkladu. 

V pokynech EBA k diskontní sazbě se zejména 

vezme v úvahu způsob, jak motivovat k využívání 

nástrojů odložených na dobu nejméně pěti let; 

h) platby spojené s předčasným ukončením smlouvy 

odrážejí výsledky dosažené v průběhu doby a jsou 

koncipovány tak, aby nebyly odměnou za selhání či 

porušení povinností; 

i) odměna, která souvisí s náhradou nebo vyplacením ze 

smlouvy v předchozím zaměstnání musí zajistit soulad 

s dlouhodobými zájmy instituce, včetně retence, 

odkladu, výkonu a ustanovení o zpětném získání; 

j) měření výsledků používané jako základ pro výpočet 
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pohyblivých složek odměny nebo celkových 

pohyblivých složek odměny zahrnuje úpravu o všechny 

druhy současných a budoucích rizik a zohledňuje 

náklady kapitálu a potřebnou likviditu; 

k) stanovení pohyblivých složek odměny v rámci 

instituce také zohlední všechny druhy stávajících 

a budoucích rizik; 

l) významná část, avšak v každém případě alespoň 

50 % každé pohyblivé složky odměny se skládá 

z vyváženého poměru mezi: 

i) akciemi nebo v závislosti na právní struktuře dané 

instituce rovnocennými vlastnickými podíly, nebo 

nástroji spojenými s akciemi nebo v závislosti na 

právní struktuře dané instituce rovnocennými 

nepeněžními nástroji; 

ii) je-li to možné jinými nástroji ve smyslu článku 

52 nebo článku 63 nařízení (EU) č. 575/2013 nebo 

jinými nástroji, které lze plně přeměnit na nástroje 

kmenového kapitálu tier 1 nebo odepsat, tak aby 

v každém případě odpovídajícím způsobem odrážely 

dlouhodobou úvěrovou kvalitu instituce a byly 

odpovídajícím způsobem využity pro účely 

pohyblivé složky odměny. 

Nástroje uvedené v tomto bodě podléhají vhodné 

politice zadržování, jejímž účelem je přizpůsobit 

pobídky dlouhodobějším zájmům instituce. Členské 

státy nebo jejich příslušné orgány mohou omezit 

druhy a rysy těchto nástrojů či případně některé 

nástroje zakázat. Tento bod se uplatní jak na tu část 

pohyblivé složky odměny, jež byla v souladu 

s písmenem m) odložena, tak na tu část pohyblivé 

složky odměny, která odložena nebyla; 

m) výplata podstatné části, avšak v každém případě 

alespoň 40 % pohyblivé složky odměny, se odkládá na 

dobu, která není kratší než čtyři až pět let a která 
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náležitým způsobem odpovídá povaze činnosti, rizikům 

s ní spojeným a činnostem vykonávaným dotyčným 

pracovníkem. V případě členů vedoucího orgánu 

a vrcholného vedení institucí, které jsou významné 

z hlediska velikosti, vnitřní organizace a povahy, 

rozsahu a složitosti jejich činností, by doba odkladu 

neměla být kratší než pět let. 

Odměna, která má být vyplacena v souladu 

s podmínkami odkladu splatnosti, se nepřiznává 

rychleji, než by tomu bylo na poměrném základě. 

V případě pohyblivé složky odměny představující 

zvlášť vysokou částku se odkládá výplata alespoň 60 % 

této částky. Délka této doby odkladu odpovídá 

hospodářskému cyklu, povaze činnosti, rizikům s ní 

spojeným a činnostem vykonávaným dotyčným 

pracovníkem. 

Odměna, která má být vyplacena v souladu 

s podmínkami odkladu splatnosti, se nepřiznává 

rychleji, než by tomu bylo na poměrném základě. 

V případě pohyblivé složky odměny představující 

zvlášť vysokou částku se odkládá výplata alespoň 60 % 

této částky. Délka této doby odkladu odpovídá 

hospodářskému cyklu, povaze činnosti, rizikům s ní 

spojeným a činnostem vykonávaným dotyčným 

pracovníkem; 

n) pohyblivá složka odměny, včetně části s odloženou 

splatností, se vyplácí či převádí pouze v případě, že je 

tento krok udržitelný na základě finanční situace 

instituce jako celku a odůvodněný výsledky instituce, 

obchodního útvaru a dotyčného jednotlivce. 

Aniž jsou dotčeny obecné zásady vnitrostátního 

smluvního a pracovního práva, celková pohyblivá 

složka odměny je obvykle podstatně snížena, pokud 

jsou finanční výsledky instituce slabé či záporné, což se 

uplatní jak na stávající odměny, tak i na snižování již 
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dříve vydělaných částek, a to i prostřednictvím systému 

malusů či zpětného vymáhání částek; 

Až 100 % celkové pohyblivé složky odměny podléhá 

systému malusů či zpětného vymáhání částek. 

Konkrétní kritéria pro použití systému malusů či 

zpětného vymáhání částek stanoví instituce. Tato 

kritéria se vztahují zejména na situace, kdy pracovník: 

i) se účastnil nebo nesl odpovědnost za jednání, 

které vedlo k významným ztrátám pro instituci; 

ii) nesplnil odpovídající normy způsobilosti 

a korektnosti. 

o) penzijní politika je v souladu se strategií podnikání, 

cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy instituce. 

Pokud zaměstnanec instituci opustí před odchodem do 

důchodu, instituce zadrží zvláštní penzijní výhody po 

dobu pěti let v podobě nástrojů uvedených v písmeni l). 

Pokud některý zaměstnanec odejde do důchodu, 

zvláštní penzijní výhody by tomuto zaměstnanci měly 

být vyplaceny v podobě nástrojů uvedených v písmeni 

l) a měly by být zadržovány po dobu pěti let; 

p) pracovníci se musí zavázat, že nebudou používat 

osobní zajišťovací strategie či pojištění spojené 

s odměnou či odpovědností, jimiž by mohli ohrozit 

důsledky provázání s riziky, které bylo zakotveno 

v systémech jejich odměňování; 

q) pohyblivá složka odměny není vyplácena s využitím 

nástrojů či metod, jež umožňují nedodržet tuto směrnici 

nebo nařízení (EU) č. 575/2013. 

 

2. EBA vypracuje návrhy regulačních technických 

norem za účelem stanovení kategorií nástrojů, které 

splňují podmínky stanovené v odst. 1 písm. l) bodu ii). 

EBA předloží Komisi tyto návrhy regulačních 

technických norem do 31. března 2014. 

Za účelem identifikace pracovníků, jejichž pracovní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBU7CWUJZ)



Stránka 25 (celkem 28) 

činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce, 

jak je uvedeno v čl. 92 odst. 3, vypracuje EBA návrhy 

regulačních technických norem, jež stanoví kritéria 

vymezující: 

a) manažerskou odpovědnost a kontrolní funkce; 

b) významnou obchodní jednotku a podstatný vliv na 

rizikový profil obchodní jednotky a 

c) další kategorie pracovníků, kteří nejsou v čl. 92 

odst. 3 výslovně uvedeni a jejichž pracovní činnosti 

mají na rizikový profil instituce srovnatelně podstatný 

vliv jako pracovníci v kategoriích tam uvedených. 

EBA předloží Komisi tyto návrhy regulačních 

technických norem do 28. prosince 2019. 

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit tuto směrnici 

přijetím regulačních technických norem uvedených 

v tomto odstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení 

(EU) č. 1093/2010. 

 

3.   Odchylně od odstavce 1 se požadavky uvedené 

v písm. l) a m) a písm. o) druhém pododstavci 

zmíněného odstavce nepoužijí pro: 

a) instituci, která není velkou institucí ve smyslu čl. 4 

odst. 1 bodu 146 nařízení (EU) č. 575/2013 a jejíž 

hodnota aktiv na individuálním základě v souladu 

s touto směrnicí a nařízením (EU) č. 575/2013 

v průběhu čtyřletého období bezprostředně 

předcházejícího běžnému účetnímu roku činí v průměru 

5 miliard EUR nebo méně; 

b) pracovníka, jehož roční pohyblivá složka odměny 

nepřesahuje 50 000 EUR a nepředstavuje více než 

jednu třetinu jeho celkové roční odměny. 

 

4. Odchylně od odst. 3 písm. a) mohou členské státy 

prahovou hodnotu tam uvedenou snížit nebo zvýšit za 

předpokladu, že: 
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a) instituce, vůči níž členský stát toto ustanovení 

uplatňuje, není velkou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 

bodu 146 nařízení (EU) č. 575/2013 a že v případě, že 

se prahová hodnota zvýší: 

i) instituce splňuje kritéria stanovená v čl. 4 odst. 1 

bodě 145 písm. c), d) a e) nařízení (EU) č. 575/2013 a 

ii) prahová hodnota nepřesahuje částku 15 miliard 

EUR; 

b) je vhodné prahovou hodnotu upravit v souladu 

s tímto odstavcem s ohledem na povahu, rozsah 

a složitost činností instituce, její vnitřní organizaci nebo 

případně charakteristiku skupiny, do níž patří. 

 

5. Odchylně od odst. 3 písm. b) může členský stát 

rozhodnout, že na pracovníky s nárokem na roční 

pohyblivou složku odměny, která nedosahuje výše 

a podílu uvedených v daném písmeni, se výjimka tam 

stanovená nevztahuje z důvodu specifických rysů 

vnitrostátního trhu, pokud jde o praxi v oblasti 

odměňování, nebo z důvodu povahy povinností 

a pracovní náplně těchto pracovníků. 

 

6. Do 28. června 2023 Komise v úzké spolupráci 

s orgánem EBA přezkoumá uplatňování odstavců 3 až 5 

a předloží o něm zprávu Evropskému parlamentu 

a Radě, v případě potřeby spolu s legislativním 

návrhem. 

 

7.   EBA vydá v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 

č. 1093/2010 obecné pokyny usnadňující provedení 

odstavců 3, 4 a 5 a zajišťující jejich jednotné 

uplatňování. 

Příloha 1 bod 3 f) zamezují rozdílům v odměňování pracovnic 

a pracovníků za stejnou práci nebo práci stejné 

hodnoty. 

32019L0878 Čl. 1 odst. 19 

(čl. 74) 

1. Instituce musí mít spolehlivé systémy správy a řízení, 

které zahrnují jasnou organizační strukturu s dobře 

vymezenými, transparentními a konzistentními 
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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. 

 

3. EBA vydá v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 

č. 1093/2010 obecné pokyny o systémech, postupech 

a mechanismech uvedených v odstavci 1 tohoto článku 

s přihlédnutím k odstavci 2 tohoto článku. 

EBA vydá v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 

č. 1093/2010 obecné pokyny o genderově neutrálních 

zásadách odměňování pro instituce. 

Do dvou let ode dne zveřejnění obecných pokynů 

uvedených v druhém pododstavci vydá EBA na základě 

informací shromážděných příslušnými orgány zprávu 

o tom, jak instituce genderově neutrální zásady 

odměňování uplatňují. 

Příloha 1 bod 13 13. Vznik nároku na podstatnou část pohyblivé 

složky odměny, a to nejméně 40 %, je odložen 

alespoň na dobu, která není kratší než 4 až 5 let; 

délka období je vhodně stanovena s ohledem na 

povahu podnikání povinné osoby, jeho rizika 

a činnosti dotčené osoby s rizikovým vlivem 

a u člena vedoucího orgánu není kratší než 5 let. 

Nárok na odloženou část pohyblivé složky 

32019L0878 Čl. 1 odst. 27 

písm. a) bod ii) 

(čl. 94 odst. 1 

písm. m) 

m) výplata podstatné části, avšak v každém případě 

alespoň 40 % pohyblivé složky odměny, se odkládá na 

dobu, která není kratší než čtyři až pět let a která 

náležitým způsobem odpovídá povaze činnosti, rizikům 

s ní spojeným a činnostem vykonávaným dotyčným 

pracovníkem. V případě členů vedoucího orgánu 

a vrcholného vedení institucí, které jsou významné 

z hlediska velikosti, vnitřní organizace a povahy, 
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odměny nelze přiznat rychleji než na poměrném 

základě vůči celkové délce období, do kterého 

bylo přiznání nároku podstatné části pohyblivé 

složky odměny odloženo. V případě, že část 

pohyblivé složky odměny dosahuje mimořádně 

vysokého objemu, je odloženo přiznání nároku 

alespoň ve výši 60 % tohoto objemu. Povinná 

osoba je povinna vhodně určit objem pohyblivé 

složky odměny, který pro účely odložení vzniku 

nároku na odměnu do více let považuje za 

mimořádně vysoký. Povinná osoba vždy posoudí 

objem pohyblivé složky odměny jako mimořádně 

vysoký také v případě, že maximální pohyblivá 

složka odměny jednotlivce může přesahovat 

100 % jeho pevné složky odměny. 

rozsahu a složitosti jejich činností, by doba odkladu 

neměla být kratší než pět let. 

Odměna, která má být vyplacena v souladu 

s podmínkami odkladu splatnosti, se nepřiznává 

rychleji, než by tomu bylo na poměrném základě. 

V případě pohyblivé složky odměny představující 

zvlášť vysokou částku se odkládá výplata alespoň 60 % 

této částky. Délka této doby odkladu odpovídá 

hospodářskému cyklu, povaze činnosti, rizikům s ní 

spojeným a činnostem vykonávaným dotyčným 

pracovníkem; 

Příloha 1 bod 14 a) akcií, anebo podle právní formy povinné 

osoby obdobných cenných papírů představujících 

podíl na právnické osobě, nebo nástrojů 

souvisejících s takovými kapitálovými nástroji, 

nebo jiných srovnatelných nepeněžních nástrojů, 

a 

32019L0878 Čl. 1 odst. 27 

písm. a) bod i) 

(čl. 94 odst. 1 

písm. l bod i)) 

i) akciemi nebo v závislosti na právní struktuře dané 

instituce rovnocennými vlastnickými podíly, nebo 

nástroji spojenými s akciemi nebo v závislosti na právní 

struktuře dané instituce rovnocennými nepeněžními 

nástroji; 

 

 

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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