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§ 7 odst. 1 b) externí ratingovou agenturou externí ratingová agentura podle 32013L0036 čl. 3 odst. 58) „externími ratingovými agenturami“ externí ratingové
1 bod 58 agentury ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 98 nařízení (EU) č.
písm. b) článku 4 odst. 1 bodu 98 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních
požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně
nařízení (EU) č. 648/2012

§ 7 odst. 1 e) institucí instituce podle článku 4 odst. 1 bodu 3 nařízení,
písm. e)
§ 7 odst. 1
písm. f)

575/2013;

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

32013L0036 čl. 3 odst. 59) „interními přístupy“ přístup založený na interním ratingu
1 bod 59 uvedený v čl. 143 odst. 1, přístup založený na interních modelech
1. přístup založený na interním ratingu podle článku 143 odst. 1
uvedený v článku 221, přístup založený na vlastních odhadech
nařízení,
uvedený v článku 225, pokročilé přístupy k měření uvedené v čl.
312 odst. 2, metoda interního modelu uvedená v článcích 283 a
2. přístup založený na interních modelech podle článku 221
363
a metoda interního hodnocení uvedená v čl. 259 odst. 3
nařízení,
nařízení (EU) č. 575/2013;
3. přístup založený na vlastních odhadech podle článku 225
nařízení,

f) interním přístupem

4. pokročilé přístupy k měření podle článku 312 odst. 2 nařízení,
5. metoda interního modelu podle článků 283 a 363 nařízení,
nebo

6. metoda interního hodnocení podle článku 259 odst. 3 nařízení,
§ 7 odst. 1
písm. g)

g) kapitálem kapitál podle článku 4 odst. 1 bodu 118 nařízení,

32013L0036 čl. 3 odst. 47) „kapitálem“ kapitál ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 118 nařízení
1 bod 47 (EU) č. 575/2013;
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§ 7 odst. 1
písm. l)

l) konsolidovaným základem konsolidovaný základ podle článku 4 32013L0036 čl. 3 odst. 44) „konsolidovaným základem“ konsolidovaný základ ve smyslu
odst. 1 bodu 48 nařízení,
1 bod 44 čl. 4 odst. 1 bodu 48 nařízení (EU) č. 575/2013;

§ 7 odst. 1
písm. m)

m) kontrolním orgánem dozorčí rada, kontrolní komise, správní 32013L0036 čl. 3 odst.
rada při výkonu kontrolní působnosti nebo jiný orgán s obdobnou
1 bod 8,
kontrolní působností, v závislosti na právní formě osoby, o kterou
jde.

§ 7 odst. 2
písm. a)
§ 7 odst. 2
písm. d)

2. Odkazuje-li se v této směrnici na vedoucí orgán a jsou-li

podle vnitrostátního práva řídící a kontrolní funkce vedoucího
orgánu přiděleny různým orgánům nebo různým složkám
čl. 3 odst. jednoho orgánu, určí členský stát odpovědné orgány nebo
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členy vedoucího orgánu v souladu se svým vnitrostátním
právem, pokud není v této směrnici stanoveno jinak.
32013L0036 čl. 3 odst. 33) „kvalifikovanou účastí“ kvalifikovaná účast ve smyslu čl. 4
a) kvalifikovanou účastí kvalifikovaná účast podle článku 4 odst. 1
1 bod 33 odst. 1 bodu 36 nařízení (EU) č. 575/2013;
bodu 36 nařízení,
d) nevýkonným členem člen orgánu, který v povinné osobě
nezastává výkonnou řídicí funkci,

32013L0036 čl. 76
odst. 3
první
pododst.,

čl. 88
odst. 2
první
pododst.,
čl. 95
odst. 2

§ 7 odst. 2

8) „kontrolní funkcí vedoucího orgánu“ funkce vedoucího orgánu
spočívající v kontrole a sledování rozhodování osob ve vedení;

e) obchodním portfoliem obchodní portfolio podle článku 4 odst. 1

3. Členské státy zajistí, aby instituce, které jsou významné, pokud
jde o jejich velikost, vnitřní organizaci a povahu, rozsah a
složitost jejich činností, zřídily výbor pro rizika složený z členů
vedoucího orgánu, kteří v dané instituci nevykonávají žádnou
výkonnou funkci. Členové výboru pro rizika mají přiměřené
znalosti, dovednosti a odbornost, aby mohli plně pochopit a
sledovat strategii v oblasti rizik a ochotu instituce podstupovat
rizika.
2. Členské státy zajistí, aby instituce, které jsou významné, pokud
jde o jejich velikost, vnitřní organizaci a povahu, rozsah a
složitost jejich činností, zřídily výbor pro jmenování složený z
členů vedoucího orgánu, kteří v dané instituci nevykonávají
žádnou výkonnou funkci.
2. Příslušné orgány zajistí, aby výbor pro odměňování odpovídal
za přípravu rozhodnutí týkajících se odměňování, včetně
rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko dotyčné instituce a její
řízení rizik, a rozhodnutí, která mají být přijata vedoucím
orgánem. Předseda a členové výboru pro odměňování jsou členy
vedoucího orgánu, kteří v dané instituci nezastávají žádné
výkonné funkce. Jestliže je vnitrostátními právními předpisy
stanoveno, že ve vedoucím orgánu jsou zastoupeni zaměstnanci,
členem výboru pro odměňování je jeden nebo více zástupců
zaměstnanců. Při přípravě takových rozhodnutí zohlední výbor
pro odměňování dlouhodobé zájmy akcionářů, investorů a dalších
zúčastněných stran dané instituce a veřejný zájem.

32013L0036 čl. 3 odst. 54) „obchodním portfoliem“ obchodní portfolio ve smyslu čl. 4
odst. 1 bodu 86 nařízení (EU) č. 575/2013;
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písm. e)

bodu 86 nařízení,

1 bod 54

§ 7 odst. 2
písm. g)

g) operačním rizikem operační riziko podle článku 4 odst. 1 bodu
52 nařízení,

32013L0036 čl. 3 odst. 48) „operačním rizikem“ operační riziko ve smyslu čl. 4 odst. 1
1 bod 48 bodu 52 nařízení (EU) č. 575/2013;

§ 7 odst. 2
písm. i)

i) osobou finančního sektoru subjekt finančního sektoru podle
článku 4 odst. 1 bodu 27 nařízení,

32013L0036 čl. 3 odst. 23) „subjektem finančního sektoru“ subjekt finančního sektoru ve
1 bod 23 smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 27 nařízení (EU) č. 575/2013;

§ 7 odst. 2
písm. j)

j) osobou ve vrcholném vedení osoba, která zastává v povinné
osobě výkonnou řídicí funkci, při níž zajišťuje každodenní řízení
výkonu činností povinné osoby a je při výkonu této funkce přímo
podřízena orgánu povinné osoby nebo jeho členovi, a to i v případě,
že takovou funkci zastává člen orgánu povinné osoby,

32013L0036 čl. 3 odst. 9) „vrcholným vedením“ fyzické osoby, které mají v instituci
1 bod 9
výkonné funkce a jsou odpovědné vedoucímu orgánu za
každodenní řízení instituce;

32013L0036 čl. 3 odst. 14) „mateřským podnikem“ mateřský podnik ve smyslu čl. 4 odst.
1 bod 14 1 bodu 15 nařízení (EU) č. 575/2013;

§ 7 odst. 2
písm. k)

k) ovládající osobou mateřský podnik podle článku 4 odst. 1 bodu
15 nařízení,

§ 7 odst. 2
písm. l)

l) ovládáním kontrola podle článku 4 odst. 1 bodu 37 nařízení,

§ 7 odst. 2
písm. m)

m) ovládanou osobou dceřiný podnik podle článku 4 odst. 1 bodu
16 nařízení.

§ 7 odst. 3
písm. a)

a) pákou páka podle článku 4 odst. 1 bodu 93 nařízení,

32013L0036 čl. 3 odst. 56) „pákou“ páka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 93 nařízení (EU) č.
1 bod 56 575/2013;

§ 7 odst. 3
písm. e)

e) původcem původce podle článku 4 odst. 1 bodu 13 nařízení,

32013L0036 čl. 3 odst. 12) „původcem“ původce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 13 nařízení
1 bod 12 (EU) č. 575/2013;

§ 7 odst. 3
písm. f)

f) regulovaným trhem regulovaný trh podle článku 4 odst. 1 bodu
92 nařízení,

§ 7 odst. 3
písm. h)

h) rizikem modelu potenciální ztráta, která může povinné osobě
vzniknout v důsledku rozhodnutí učiněného zejména na základě
výsledků interně využívaných modelů vzhledem k chybám ve
vývoji, zavádění nebo využívání těchto modelů,

§ 7 odst. 3
písm. i)

32013L0036 čl. 3 odst. 34) „kontrolou“ kontrola ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 37 nařízení
1 bod 34 (EU) č. 575/2013;
32013L0036 čl. 3 odst. 15) „dceřiným podnikem“ dceřiný podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1
1 bod 15 bodu 16 nařízení (EU) č. 575/2013;

32013L0036 čl. 3 odst. 55) „regulovaným trhem“ regulovaný trh ve smyslu čl. 4 odst. 1
1 bod 55 bodu 92 nařízení (EU) č. 575/2013;

32013L0036 čl. 3 odst. 11) „rizikem modelu“ potenciální ztráta, která může instituci
1 bod 11 vzniknout v důsledku rozhodnutí, které mohlo být v zásadě
založeno na výsledcích interních modelů, a jež je způsobena
chybami ve specifikaci, provádění nebo používání takových
modelů;
32013L0036 čl. 3 odst. 57) „rizikem nadměrné páky“ riziko nadměrné páky ve smyslu čl.
i) rizikem nadměrné páky riziko nadměrné páky podle článku 4
1 bod 57 4 odst. 1 bodu 94 nařízení (EU) č. 575/2013;
odst. 1 bodu 94 nařízení,
3

§ 7 odst. 3
písm. j)

j) řídicím orgánem představenstvo, jednatel, správní rada při
výkonu řídicí působnosti nebo jiný orgán s obdobnou řídicí
působností, v závislosti na právní formě osoby, o kterou jde,

§ 7 odst. 3
písm. k)

k) sekuritizací sekuritizace podle článku 4 odst. 1 bodu 61 nařízení,

§ 7 odst. 3
písm. l)

l) sekuritizační jednotkou pro speciální účel sekuritizační jednotka
pro speciální účel podle článku 4 odst. 1 bodu 66 nařízení,

§ 7 odst. 3
písm. m)
§ 7 odst. 4
písm. b)
§ 7 odst. 4
písm. c)

32013L0036 čl. 3 odst. 7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány instituce, jmenované
1 bod 7, 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;
2. Odkazuje-li se v této směrnici na vedoucí orgán a jsou-li podle
vnitrostátního práva řídící a kontrolní funkce vedoucího orgánu
čl. 3 odst. přiděleny různým orgánům nebo různým složkám jednoho
orgánu, určí členský stát odpovědné orgány nebo členy vedoucího
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orgánu v souladu se svým vnitrostátním právem, pokud není v
této směrnici stanoveno jinak.
32013L0036 čl. 3 odst. 50) „sekuritizací“ sekuritizace ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 61
1 bod 50 nařízení (EU) č. 575/2013;

32013L0036 čl. 3 odst. 52) „sekuritizační jednotkou pro speciální účel“ sekuritizační
1 bod 52 jednotka pro speciální účel ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 66
nařízení (EU) č. 575/2013
32013L0036 čl. 3 odst. 51) „sekuritizovanou pozicí“ sekuritizovaná pozice ve smyslu čl.
m) sekuritizovanou expozicí sekuritizovaná pozice podle článku 4
1 bod 51 4 odst. 1 bodu 62 nařízení (EU) č. 575/2013;
odst. 1 bodu 62 nařízení.
b) sponzorem sponzor podle článku 4 odst. 1 bodu 14 nařízení,

c) subkonsolidovaným základem subkonsolidovaný základ podle
článku 4 odst. 1 bodu 49 nařízení,

32013L0036 čl. 3 odst. 13) „sponzorem“ sponzor ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 nařízení
1 bod 13 (EU) č. 575/2013;
32013L0036 čl. 3 odst. 45) „subkonsolidovaným základem“ subkonsolidovaný základ ve
1 bod 45 smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 49 nařízení (EU) č. 575/2013;
32013L0036 čl. 3 odst. 30) „systémově významnou institucí“ mateřská instituce v EU,
1 bod 30 mateřská finanční holdingová společnost v EU, mateřská smíšená
finanční holdingová společnost v EU nebo instituce, jejíž selhání
nebo špatné fungování by mohlo vést ke vzniku systémového
rizika;

§ 7 odst. 4
písm. e)

e) systémově významnou institucí osoba podle článku 4 odst. 1
bodu 29, osoba podle článku podle článku 4 odst. 1 bodu 31
nařízení, osoba podle článku 4 odst. 1 bodu 32 nařízení nebo
instituce, jejíž selhání nebo špatné fungování by mohlo vést ke
vzniku systémového rizika,

§ 7 odst. 4
písm. f)

f) systémovým rizikem riziko narušení kontinuity finančního
systému s možnými závažnými negativními dopady na finanční
systém a reálnou ekonomiku,

32013L0036 čl. 3 odst. 10) „systémovým rizikem“ narušení kontinuity finančního
1 bod 10 systému, které může mít závažné negativní dopady na finanční
systém a reálnou ekonomiku;

§ 7 odst. 4
písm. g)

g) ústřední protistranou ústřední protistrana podle článku 4 odst. 1
bodu 34 nařízení,

32013L0036 čl. 3 odst. 31) „ústřední protistranou“ ústřední protistrana ve smyslu čl. 4
1 bod 31 odst. 1 bodu 34 nařízení (EU) č. 575/2013;
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32013L0036 čl. 3 odst. 35) „úzkým propojením“ úzké propojení ve smyslu čl. 4 odst. 1
1 bod 35 bodu 38 nařízení (EU) č. 575/2013;

§ 7 odst. 4
písm. i)

i) úzkým propojením úzké propojení podle článku 4 odst. 1 bodu 38
nařízení,

§ 7 odst. 4
písm. k)

32013L0036 čl. 3 odst. 7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány instituce, jmenované
1 bod 7, 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;
2. Odkazuje-li se v této směrnici na vedoucí orgán a jsou-li podle
vnitrostátního práva řídící a kontrolní funkce vedoucího orgánu
čl. 3 odst. přiděleny různým orgánům nebo různým složkám jednoho
orgánu, určí členský stát odpovědné orgány nebo členy vedoucího
2
orgánu v souladu se svým vnitrostátním právem, pokud není v
této směrnici stanoveno jinak.
m) výkonným členem člen orgánu povinné osoby, který v povinné 32013L0036 čl. 3 odst. 7) „vedoucím orgánem“ orgán nebo orgány instituce, jmenované
osobě zastává výkonnou řídicí funkci,
1 bod 7, 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;
1. Příslušné orgány vydají úvěrové instituci povolení k zahájení
činnosti úvěrové instituce pouze tehdy, pokud její činnost
čl. 13
skutečně řídí nejméně dvě osoby.
odst. 1
Příslušné orgány odmítnou vydat povolení, pokud členové
vedoucího orgánu nesplňují požadavky uvedené v čl. 91 odst. 1.
32013L0036 čl. 3 odst. 53) „zvláštními penzijními výhodami“ zvláštní penzijní výhody
n) zvláštními penzijními výhodami zvláštní penzijní výhody podle
1 bod 53 účel ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 73 nařízení (EU) č. 575/2013;
článku 4 odst. 1 bodu 73 nařízení.

§ 7 odst. 4
písm. m)

§ 7 odst. 4
písm. n)
§8

k) vedoucím orgánem řídicí orgán a kontrolní orgán,

Povinná osoba zajistí, že řídicí a kontrolní systém je 32013L0036 čl. 74
ucelený a pokrývá všechny její činnosti po celou dobu výkonu
odst. 1 a
činnosti povinné osoby na finančním trhu. Ve vztahu k osobám v
2,
konsolidačním celku nezahrnutým do obezřetnostní konsolidace
platí tento požadavek přiměřeně.
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1. Instituce mají 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 je
nebo může být instituce 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.
2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v odstavci 1 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.
1. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán stanovil zavedení
systémů správy a řízení zajišťujících účinné a obezřetné řízení

instituce, včetně oddělení neslučitelných funkcí v dané organizaci
a předcházení střetu zájmů, dohlížel nad ním a nesl za něj
odpovědnost.

čl. 88
odst. 1
první
pododst.
Povinná osoba splňuje požadavky stanovené na řídicí a 32013L0036
kontrolní systém a jeho součásti3) s ohledem na svou velikost,
model svého podnikání, jeho složitost a s ním spojená rizika,
organizační uspořádání, povahu, rozsah a složitost činností, které
vykonává nebo hodlá vykonávat. Přihlíží přitom k vývoji prostředí,
v němž podniká, včetně vývoje v oblasti řádné správy a řízení.

čl.
74
odst. 2,
čl.
76
odst. 1

§ 10 odst. 2

(2) Pro účely plnění předpokladu řádné správy a řízení 32013L0036
prostřednictvím uplatňování řádných postupů povinná osoba zvolí,
zapracuje do vnitřních předpisů a uplatňuje při své činnosti jí
zvolené uznávané a osvědčené principy a postupy vydávané
uznávanými vydavateli a využívané při činnostech obdobné povahy
(dále jen „uznávaný standard“).

čl. 74
1. Instituce mají spolehlivé systémy správy a řízení, které zahrnují
odst. 1 a 3 jasnou
organizační
strukturu
s
dobře
vymezenými,
transparentními a konzistentními odpovědnostmi, účinnými
postupy pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, jimž je
nebo může být instituce 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.
3. EBA vydá pokyny pro systémy, postupy a mechanismy
uvedené v odstavci 1 v souladu s odstavcem b) vedoucí orgán
musí zajistit integritu systémů účetnictví a finančního výkaznictví,
včetně finanční a provozní kontroly a dodržování práva a
příslušných norem;
čl. 88
b) vedoucí orgán musí zajistit integritu systémů účetnictví a
odst. 1
finančního výkaznictví, včetně finanční a provozní kontroly a
písm. b)
dodržování práva a příslušných norem;

§ 10 odst. 5

(5) Povinná osoba pravidelně prověřuje, zda vnitřní 32013L0036 čl. 88
předpisy a jí zvolené uznávané standardy jsou aktuální a v souladu
odst. 1
s dalšími požadavky této vyhlášky a jiných právních předpisů.
písm. b)

§9

3)

Například § 22 odst. 3 zákona o bankách, ve znění zákona č. 254/2012
Sb. a zákona č. 227/2013 Sb., a čl. 103 až 105, 144, 166, 173 až 179, 185
až 191, 209, 221, 225, 243, 259, 287 až 294, 318, 320 až 322, 368, 369,
393, 434 a 435 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
575/2013.
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2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v odstavci 1 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.
1. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán schvaloval a pravidelně
přehodnocoval strategie a zásady pro přijímání, řízení, sledování a
snižování rizik, kterým je nebo může být instituce vystavena,
včetně rizik vyplývajících z makroekonomického prostředí, v
němž instituce působí, a to v závislosti na hospodářském cyklu.

b) vedoucí orgán musí zajistit integritu systémů účetnictví a
finančního výkaznictví, včetně finanční a provozní kontroly a
dodržování práva a příslušných norem;

§ 10 odst. 6

(6) Povinná osoba zajistí, že součástí vnitřních předpisů 32013L0036 čl. 71
jsou pravidla pro
odst. 3
a)
evidování reklamací a stížností klientů, jejich vyřizování a
sledování přijatých opatření, a
b)

interní hlášení pracovníků o porušení nebo hrozícím
porušení požadavků stanovených touto vyhláškou,
zákonem, který tato vyhláška provádí, nařízením nebo
jinými relevantními předpisy včetně vnitřních, jakož i
pravidla pro sdělování konkrétních obav pracovníků
ohledně funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního
systému nebo některé jeho součásti, mimo běžné
informační toky.

(2) Povinná osoba zajistí, že veškeré schvalovací a 32013L0036 čl. 98
rozhodovací procesy, jakož i kontrolní a další její významné
odst. 7
činnosti včetně souvisejících působností a pravomocí a vnitřních
předpisů je možné zpětně vysledovat a rekonstruovat, včetně
působností a pravomocí, složení a fungování orgánů a výborů
povinné osoby a působností, pravomocí a činností jejich členů. K
zabezpečení tohoto požadavku slouží též systém uchovávání
informací, který povinná osoba zavede a udržuje.
§ 11 odst. 3
(3) Povinná osoba zajistí vyváženost působností při 32013L0036 čl. 88
schvalovacích, rozhodovacích a kontrolních činnostech a zamezí
odst. 2
nepřiměřenému vlivu jediné osoby nebo malé skupiny osob na tyto
třetí
procesy; to platí i v rámci konsolidačního celku.
pododst.
§ 11 odst. 2

(1) Kontrolní orgán dohlíží, zda řídicí a kontrolní systém 32013L0036 čl. 88
je účinný, ucelený a přiměřený, a poznatky z této činnosti alespoň
odst. 1
jednou ročně vyhodnocuje. V rámci plnění této povinnosti
třetí
pravidelně jedná také o záležitostech, které se týkají strategického
pododst.
směřování, hospodaření a výsledků činnosti povinné osoby a
usměrňování rizik, kterým je nebo by mohla být povinná osoba
vystavena, a to i z hlediska zajištěnosti trvalého fungování povinné
osoby na finančním trhu v souladu s předmětem a plánem její
činnosti.
§ 13 odst. 2
(2) Kontrolní orgán průběžně dohlíží a ujišťuje se o plnění 32013L0036 čl. 88
schválených strategií včetně strategie řízení rizik, o integritě
odst. 1
systémů účetnictví a finančního výkaznictví včetně spolehlivosti
první
finanční a provozní kontroly, o dodržování právních povinností a
pododst.
příslušných standardů povinnou osobou, o adekvátnosti jejího
a druhý
§ 13 odst. 1
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3. Členské státy požadují, aby měly instituce zavedené vhodné
postupy pro své zaměstnance pro interní hlášení porušení
prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného
komunikačního kanálu.
Takový způsob komunikace může být rovněž stanoven
ujednáními zajištěnými sociálními partnery. Uplatní se zde stejná
ochrana, jako je uvedena v odst. 2 písm. b), c) a d).

7. Přezkum a hodnocení prováděné příslušnými orgány zahrnuje
systémy správy a řízení institucí, jejich podnikovou kulturu a
schopnost členů vedoucího orgánu vykonávat jejich povinnosti.
Při výkonu přezkumu a hodnocení musí mít příslušné orgány
alespoň přístup k programům jednání vedoucího orgánu a jeho
výborů a k souvisejícím podkladovým dokumentům a výsledkům
interního a externího hodnocení činnosti vedoucího orgánu.
Výbor pro jmenování při plnění svých povinnosti průběžně a v co
největší míře zohledňuje potřebu zajistit, aby rozhodování
vedoucího orgánu neovládala jediná osoba nebo malá skupina
osob způsobem, který by byl škodil zájmům příslušných institucí
jako celku.
Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán sledoval a pravidelně
hodnotil účinnost systému správy a řízení dané instituce a učinil
příslušné kroky k řešení nedostatků.

1. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán stanovil zavedení
systémů správy a řízení zajišťujících účinné a obezřetné řízení
instituce, včetně oddělení neslučitelných funkcí v dané organizaci
a předcházení střetu zájmů, dohlížel nad ním a nesl za něj
odpovědnost.

systému komunikace a uveřejňování informací a o celkové
funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému.

pododst.
písm. a)
až c)

(4) Kontrolní orgán v rámci své působnosti rozhoduje o 32013L0036 čl. 88
vhodných opatřeních zaměřených na nápravu zjištěných
odst. 1
nedostatků.
třetí
pododst.
§ 14 odst. 1
(1) Kontrolní orgán vhodným způsobem posuzuje činnost 32013L0036 čl. 88
členů řídicího orgánu. Při posuzování činnosti členů řídicího
odst. 1
orgánu a případném vyhledávání jeho nových členů kontrolní orgán
druhý
zohledňuje dostatečně širokou škálu vlastností a schopností a
pododst.
uplatňuje také zásady podporující účelnou a přiměřenou
písm. d),
rozmanitost v celkovém složení řídicího orgánu.
čl. 91
odst. 10
§ 13 odst. 4

(2) Kontrolní orgán se předem vyjadřuje k návrhu na 32013L0036 čl. 76
pověření fyzické nebo právnické osoby zajišťováním výkonu
odst. 5
funkce řízení rizik, funkce compliance a funkce vnitřního auditu
pátý
nebo na její odvolání. Kontrolní orgán vhodným způsobem
pododst.
posuzuje činnost těchto osob. Bez souhlasu kontrolního orgánu
nelze osobu z těchto funkcí odvolat. V případě, že do výkonu
funkce je zapojeno více osob, vyjadřuje se kontrolní orgán pouze k
návrhu na pověření nebo odvolání osoby ve vedení dotčené funkce.
§ 14 odst. 3
(3) Kontrolní orgán stanoví zejména zásady odměňování 32013L0036 čl. 92
osoby, k jejímuž pověření vedením funkce se předem vyjadřuje
odst. 2
podle odstavce 2, a členů řídicího orgánu, pokud toto není v
písm. c),
pravomoci valné hromady nebo členské schůze.
§ 14 odst. 4
(4) Kontrolní orgán vyhodnocuje celkový systém 32013L0036 čl. 92
odměňování. Podrobnější vymezení některých požadavků na
odst. 2
odměňování je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.
písm. c) a
§ 14 odst. 2
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Uvedené systémy jsou v souladu s těmito zásadami:
a) vedoucí orgán musí za instituci nést celkově odpovědnost,
schvalovat provádění strategických cílů, strategie v oblasti rizika a
interní správy a řízení instituce a provádět dohled v této oblasti;
b) vedoucí orgán musí zajistit integritu systémů účetnictví a
finančního výkaznictví, včetně finanční a provozní kontroly a
dodržování práva a příslušných norem;
c) vedoucí orgán musí dohlížet nad postupy zveřejňování
informací a komunikacemi;
Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán sledoval a pravidelně
hodnotil účinnost systému správy a řízení dané instituce a učinil
příslušné kroky k řešení nedostatků.
d) vedoucí orgán musí nést odpovědnost za provádění účinného
dohledu nad vrcholným vedením;

10. Členské státy nebo příslušné orgány požadují, aby instituce a
jejich výbory pro jmenování při náboru členů svých vedoucích
orgánů používaly širokou škálu vlastností a schopností a aby za
tímto účelem prováděly politiku podporující rozmanitost v rámci
vedoucího orgánu.
Vedoucí útvaru řízení rizik může být odvolán pouze s předchozím
souhlasem vedoucího orgánu v rámci jeho kontrolní funkce a v
případě potřeby má kdykoliv přímý přístup k vedoucímu orgánu v
rámci jeho kontrolní funkce.

c) vedoucí orgán instituce v rámci své kontrolní funkce přijímá a
pravidelně přezkoumává obecné zásady odměňování a odpovídá
za dozor nad jejich uplatňováním;
c) vedoucí orgán instituce v rámci své kontrolní funkce přijímá a
pravidelně přezkoumává obecné zásady odměňování a odpovídá
za dozor nad jejich uplatňováním;

f)

§ 15 odst. 1

(1) Povinná osoba přijme opatření, která vedou k zajištění, 32013L0036 čl. 91
že kontrolní orgán jako celek a jeho členové mají pro výkon svých
odst. 1 a
činností vhodné odborné, časové a další předpoklady a věnují jim
2
odpovídající a dostatečné kapacity. Součástí vhodných předpokladů
pro výkon činnosti kontrolního orgánu jako celku je dostatečná
míra nezávislosti při plnění svých povinností. Obdobně se tyto
požadavky uplatní na výbor kontrolního orgánu a jeho členy.

§ 15 odst. 2

(2) Pokud povinná osoba zřizuje z vlastního rozhodnutí 32013L0036 čl. 76
nebo na základě zákona nebo jiného právního předpisu výbor
odst. 3
kontrolního orgánu, jednoznačně vymezí jeho působnost a
druhý
pravomoci, složení, způsob jednání a rozhodování a začlenění
pododst.,
výboru do organizačního uspořádání a informačních toků povinné
osoby. Činnosti výboru se zaměřují na účelnou podporu činností
kontrolního orgánu. Odpovědnost kontrolního orgánu nelze přenést
čl. 88
na jeho výbor, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.
odst. 2
písm. a)
první
pododst.

(3) Pokud povinná osoba nezřizuje výbor nebo výbory 32013L0036 čl. 92
kontrolního orgánu, uplatní se požadavky stanovené touto
odst. 2
vyhláškou nebo jiným právním předpisem na složení a činnost
písm. f)
určitého výboru kontrolního orgánu obdobně na její kontrolní orgán
a jeho členy a taková činnost kontrolního orgánu se považuje za
zvláštní kontrolní činnost kontrolního orgánu.
§ 15 odst. 5
(5) Pro účely zřizování výborů pro jmenování, pro rizika a 32013L0036 čl. 76
pro odměňování se považuje postavení povinné osoby za
odst. 3
významné, pokud podíl povinné osoby na celkové bilanční sumě
druhý
všech povinných osob na daném trhu dosahuje nebo přesahuje 5 %.
pododst.
§ 15 odst. 3

§ 15 odst. 6

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.
1. Členové vedoucího orgánu musí vždy mít dostatečně dobrou
pověst a dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti k výkonu
svých povinností. Celkové složení vedoucího orgánu
odpovídajícím způsobem odráží širokou škálu zkušeností.
Členové vedoucího orgánu musí splňovat zejména požadavky
stanovené v odstavcích 2 až 8.
2. Všichni členové vedoucího orgánu věnují dostatečný čas
výkonu svých funkcí v instituci.
Výbor pro rizika poskytuje poradenství vedoucímu orgánu pro
celkovou současnou a budoucí ochotu instituce podstupovat rizika
a její strategii v oblasti rizik a je vedoucímu orgánu nápomocen
při dohledu nad prováděním uvedené strategie vrcholným
vedením. Vedoucímu orgánu přísluší celková odpovědnost za
rizika.
a) určuje a doporučuje ke schválení vedoucímu orgánu nebo ke
schválení valné hromadě kandidáty na uvolněná místa ve
vedoucím orgánu, posuzuje vyváženost znalostí, dovedností,
rozmanitosti a zkušeností vedoucího orgánu a vypracuje popis
činností a schopností požadovaných pro konkrétní funkci a
odhadne předpokládaný časový rozsah závazku;
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.

Výbor pro rizika poskytuje poradenství vedoucímu orgánu pro
celkovou současnou a budoucí ochotu instituce podstupovat rizika
a její strategii v oblasti rizik a je vedoucímu orgánu nápomocen
při dohledu nad prováděním uvedené strategie vrcholným
vedením. Vedoucímu orgánu přísluší celková odpovědnost za
rizika.

(6) Povinná osoba, která není podle odstavce 5 32013L0036 čl. 76 odst. 3
považována za významnou, může sloučit výbor pro rizika a výbor
čtvrtý
pro audit11) s tím, že na sloučený výbor se použijí obdobně
pododst.
požadavky stanovené pro každý výbor samostatně.
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Příslušné orgány mohou povolit instituci, která není
považována za významnou podle prvního pododstavce, aby
sloučila výbor pro rizika a výbor pro audit podle článku 41
směrnice 2006/43/ES. Členové smíšených výborů musí mít

11)

§ 16

znalosti, dovednosti a odborné zkušenosti potřebné jak ve
výboru pro rizika, tak ve výboru pro audit.

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů
(zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

Řídicí orgán zajistí vytvoření uceleného a přiměřeného řídicího a 32013L0036 čl. 76 odst. 2, 2. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán věnoval dostatek
kontrolního systému a soustavné udržování jeho funkčnosti a
času zvážení problematiky rizik. Vedoucí orgán se aktivně
efektivnosti v jeho celku i částech, včetně
podílí na zajištění toho, aby byly vyčleněny adekvátní
zdroje na řízení všech významných rizik, jimiž se zabývá
a) plnění stanovených strategií, zásad a cílů a každodenního
tato směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013, a dále na
řízení výkonu činnosti povinné osoby,
oceňování aktiv, využívání externích ratingů a na interní
b) zajištění souladu řídicího a kontrolního systému s právními
modely spojené s těmito riziky. Instituce vymezí
předpisy, zejména dodržování právních povinností a
hierarchické vztahy vůči vedoucímu orgánu pokrývající
příslušných standardů povinnou osobou; součástí tohoto
všechna významná rizika a politiky v oblasti řízení rizik a
požadavku je zajištění výkonu činností s odbornou péčí,
jejich změny.
c)

nastavení a udržování řídicího a kontrolního systému tak, aby
zajistil adekvátnost informací a komunikace při výkonu
činností povinné osoby, zejména zavedení a udržování
funkčního a efektivního systému získávání, využívání a
uchovávání informací včetně systému vnitřní a vnější
komunikace a uveřejňování informací povinnou osobou,

čl. 88 odst. 1
písm. a) až c)

d) zavedení a udržování funkčního a efektivního organizačního
uspořádání včetně oddělení neslučitelných funkcí a
zamezování vzniku možného střetu zájmů,
e)

vyčlenění odpovídajících a dostatečných kapacit pro výkon
činností povinné osoby, zejména pro tyto oblasti:
1. řízení významných rizik,
2. řízení kapitálu a likvidity, finanční řízení, vedení
účetnictví, oceňování a činnosti přímo související s těmito
činnostmi,
3. využívání externích ratingů a
4. interní modely používané pro řízení rizik a interní modely
související s těmito činnostmi, včetně interních validací a
přezkumů těchto modelů,

f)

zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví,

g) zajištění spolehlivosti finanční a provozní kontroly a
h) zajištění plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování
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a) vedoucí orgán musí za instituci nést celkově odpovědnost,
schvalovat provádění strategických cílů, strategie v oblasti
rizika a interní správy a řízení instituce a provádět dohled v
této oblasti;
b) vedoucí orgán musí zajistit integritu systémů účetnictví a
finančního výkaznictví, včetně finanční a provozní kontroly a
dodržování práva a příslušných norem;
c) vedoucí orgán musí dohlížet nad postupy zveřejňování
informací a komunikacemi;

povinné osoby na finančním trhu v souladu s předmětem a
plánem její činnosti.
§ 17 odst. 1

(1) Řídicí orgán zajistí stanovení celkové strategie, 32013L0036 čl. 3 odst. 1
zejména dostatečně konkrétních zásad a cílů jejího naplňování, a
bod 7,
rozpracování, zavedení a udržování postupů pro naplňování
stanovené strategie.

čl. 3 odst. 2,

čl. 88 odst. 1
písm. a)

(5) Řídicí orgán zajistí, že povinná osoba soustavně 32013L0036 čl. 74 odst. 1
uplatňuje řádné řídicí, administrativní, účetní a další postupy.
Řídicí orgán zajistí, že všichni pracovníci jsou seznámeni s
příslušnými vnitřními předpisy a dodržují je, rozumí své úloze v
řídicím a kontrolním systému a aktivně se do tohoto systému
stanoveným způsobem zapojují; k zabezpečení tohoto požadavku
slouží též ovlivňování podnikové kultury jednáním řídicího orgánu
a jeho členů a systém vnitřní komunikace povinné osoby.
§ 18 odst. 1
(1) Řídicí orgán schvaluje a pravidelně vyhodnocuje
32013L0036 čl. 3 odst. 2,
písm. a)
a) celkovou strategii,
§ 17 odst. 5

čl. 88 odst. 1
písm. a)
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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;
2. Odkazuje-li se v této směrnici na vedoucí orgán a jsou-li
podle vnitrostátního práva řídící a kontrolní funkce vedoucího
orgánu přiděleny různým orgánům nebo různým složkám
jednoho orgánu, určí členský stát odpovědné orgány nebo
členy vedoucího orgánu v souladu se svým vnitrostátním
právem, pokud není v této směrnici stanoveno jinak.
a) vedoucí orgán musí za instituci nést celkově odpovědnost,
schvalovat provádění strategických cílů, strategie v oblasti
rizika a interní správy a řízení instituce a provádět dohled v
této oblasti;
1. Instituce mají 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
je nebo může být instituce 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.
2. Odkazuje-li se v této směrnici na vedoucí orgán a jsou-li
podle vnitrostátního práva řídící a kontrolní funkce vedoucího
orgánu přiděleny různým orgánům nebo různým složkám
jednoho orgánu, určí členský stát odpovědné orgány nebo
členy vedoucího orgánu v souladu se svým vnitrostátním
právem, pokud není v této směrnici stanoveno jinak.
a) vedoucí orgán musí za instituci nést celkově odpovědnost,
schvalovat provádění strategických cílů, strategie v oblasti
rizika a interní správy a řízení instituce a provádět dohled v
této oblasti;

§ 18 odst. 1
32013L0036 čl. 3 odst. 2,
c) strategii řízení lidských zdrojů včetně zásad podporujících
písm. c)
rozmanitost v celkovém složení orgánů povinné osoby
zohledňováním dostatečně široké škály vlastností a schopností
členů orgánů povinné osoby, včetně navrhovaných, při jejich
vyhledávání a posuzování,
čl. 88 odst. 1
písm. a)
§ 18 odst. 1
32013L0036 čl. 3 odst. 2,
d) strategii řízení rizik, včetně rizik vyplývajících z
písm. d)
makroekonomického prostředí, v němž povinná osoba působí, a to i
v závislosti na hospodářském cyklu, a včetně zásad
1.

přijímání rizik povinnou osobou a

2.

rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování,
ohlašování a omezování výskytu nebo dopadů výskytu
rizik, kterým je nebo může být povinná osoba
vystavena,

čl. 76 odst. 1

§ 18 odst. 4

(4) Řídicí orgán dohlíží na realizaci schválených strategií, 32013L0036 čl. 88 odst. 1
zásad a cílů povinné osoby a další činnosti, zejména činnosti osob
písm. a) a d)
ve vrcholném vedení. Řídicí orgán včas a dostatečně vyhodnocuje
pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, která jsou mu předkládána
osobami ve vrcholném vedení, v rámci výkonu funkce řízení rizik,
funkce compliance a funkce vnitřního auditu, kontrolním orgánem,
výbory, pokud jsou zřízeny, auditorem 9) nebo příslušnými orgány
dohledu či z jiných zdrojů. Na základě těchto vyhodnocení přijímá
přiměřená opatření a zajistí jejich realizaci bez zbytečného odkladu.

§ 18 odst. 6

(6) Řídicí orgán při každé zásadní změně v situaci povinné 32013L0036 čl. 3 odst. 2,
osoby, alespoň však jednou ročně, vyhodnocuje celkovou
funkčnost a efektivnost řídicího a kontrolního systému a zajistí
vhodné kroky k nápravě takto zjištěných nedostatků.

9)

Zákon o auditorech.
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2. Odkazuje-li se v této směrnici na vedoucí orgán a jsou-li
podle vnitrostátního práva řídící a kontrolní funkce vedoucího
orgánu přiděleny různým orgánům nebo různým složkám
jednoho orgánu, určí členský stát odpovědné orgány nebo
členy vedoucího orgánu v souladu se svým vnitrostátním
právem, pokud není v této směrnici stanoveno jinak.
a) vedoucí orgán musí za instituci nést celkově odpovědnost,
schvalovat provádění strategických cílů, strategie v oblasti
rizika a interní správy a řízení instituce a provádět dohled v
této oblasti;
2. Odkazuje-li se v této směrnici na vedoucí orgán a jsou-li
podle vnitrostátního práva řídící a kontrolní funkce vedoucího
orgánu přiděleny různým orgánům nebo různým složkám
jednoho orgánu, určí členský stát odpovědné orgány nebo
členy vedoucího orgánu v souladu se svým vnitrostátním
právem, pokud není v této směrnici stanoveno jinak.
1. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán schvaloval a
pravidelně přehodnocoval strategie a zásady pro přijímání,
řízení, sledování a snižování rizik, kterým je nebo může být
instituce vystavena, včetně rizik vyplývajících z
makroekonomického prostředí, v němž instituce působí, a to v
závislosti na hospodářském cyklu.
a) vedoucí orgán musí za instituci nést celkově odpovědnost,
schvalovat provádění strategických cílů, strategie v oblasti
rizika a interní správy a řízení instituce a provádět dohled v
této oblasti;
d) vedoucí orgán musí nést odpovědnost za provádění
účinného dohledu nad vrcholným vedením;

2. Odkazuje-li se v této směrnici na vedoucí orgán a jsou-li
podle vnitrostátního práva řídící a kontrolní funkce vedoucího
orgánu přiděleny různým orgánům nebo různým složkám
jednoho orgánu, určí členský stát odpovědné orgány nebo
členy vedoucího orgánu v souladu se svým vnitrostátním
právem, pokud není v této směrnici stanoveno jinak.

čl. 88 odst. 1
třetí pododst.
§ 19 odst. 1
(1) Povinná osoba přijme opatření, která vedou k zajištění, 32013L0036 čl. 91 odst. 1
že řídicí orgán jako celek a jeho členové mají pro výkon svých
a2
činností vhodné odborné, časové a další předpoklady a věnují jim
odpovídající a dostatečné kapacity. Obdobně se tyto požadavky
uplatní na výkonný výbor a jeho členy.

§ 20 odst. 4

(4) Povinná osoba vymezí vnitřní informační toky vůči 32013L0036 čl. 76 odst. 2
vedoucímu orgánu tak, aby jednoznačně pokrývaly řízení všech
významných rizik, byly v souladu se zásadami povinné osoby pro
řízení rizik a jeho uspořádáním13) a adekvátně zohledňovaly změny
v rizikovém profilu povinné osoby nebo jejích zásadách a
uspořádání řízení rizik.
13)

Například čl. 368 odst. 1 písm. b) věta třetí nařízení.

(1) Povinná osoba zajistí, že orgánům a výborům, pokud 32013L0036 čl. 88 odst. 1
jsou zřízeny, jejich členům a dalším pracovníkům a útvarům je na
všech řídicích a organizačních úrovních vymezena působnost a
pravomoci tak, aby bylo dostatečně zamezeno vzniku možného
střetu zájmů.
§ 21 odst. 5
32013L0036 čl. 92 odst. 2
(5) Povinná osoba zajistí odpovídající nezávislost výkonu
písm. e)
vnitřní kontroly vzhledem k povaze, předmětu a významu kontroly
a zamezení střetu zájmů při zajišťování všech kontrolních
mechanismů včetně kontroly řízení rizik a compliance. Jako
součást plnění požadavku podle věty první povinná osoba zajistí, že
§ 21 odst. 1

a)

Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán sledoval a pravidelně
hodnotil účinnost systému správy a řízení dané instituce a
učinil příslušné kroky k řešení nedostatků.
1. Členové vedoucího orgánu musí vždy mít dostatečně dobrou
pověst a dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti k výkonu
svých povinností. Celkové složení vedoucího orgánu
odpovídajícím způsobem odráží širokou škálu zkušeností.
Členové vedoucího orgánu musí splňovat zejména požadavky
stanovené v odstavcích 2 až 8.
2. Všichni členové vedoucího orgánu věnují dostatečný čas
výkonu svých funkcí v instituci.
2. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán věnoval dostatek
času zvážení problematiky rizik. Vedoucí orgán se aktivně
podílí na zajištění toho, aby byly vyčleněny adekvátní zdroje
na řízení všech významných rizik, jimiž se zabývá tato
směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013, a dále na oceňování
aktiv, využívání externích ratingů a na interní modely spojené
s těmito riziky. Instituce vymezí hierarchické vztahy vůči
vedoucímu orgánu pokrývající všechna významná rizika a
politiky v oblasti řízení rizik a jejich změny.
1. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán stanovil zavedení
systémů správy a řízení zajišťujících účinné a obezřetné řízení
instituce, včetně oddělení neslučitelných funkcí v dané
organizaci a předcházení střetu zájmů, dohlížel nad ním a nesl
za něj odpovědnost.
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;

pracovníci ve vnitřních kontrolních funkcích jsou nezávislí
na útvarech, které kontrolují, a

výkon funkce řízení rizik a výkon funkce compliance jsou
vzájemně odděleny, ledaže by takové uspořádání bylo
nepřiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností povinné
osoby.
§ 23 odst. 3
(3) Povinná osoba zajistí, že vedoucí orgán určí povahu, 32013L0036 čl. 76 odst. 4
rozsah, formát a periodicitu jím požadovaných informací a je
druhý
pravidelně informován alespoň o
pododst.
b)
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Vedoucí orgán v rámci své kontrolní funkce a výbor pro rizika,
pokud je zřízen, určují povahu, objem, formát a četnost
informací týkajících se rizik, které mají získávat. S cílem

a) dodržování…

§ 27

§ 29

Povinná osoba
32013L0036 čl. 76 odst. 1
a) zajistí, že řídicí a kontrolní systém je nastaven tak, že umožňuje
soustavné řízení rizik,
b) zavede a udržuje systém řízení rizik tak, že poskytuje
nezkreslený obraz o míře podstupovaných rizik,
c) zabezpečí, že proces rozpoznávání rizik je zajištěn u všech
činností a na všech řídicích a organizačních úrovních a umožňuje
odhalování nových, dosud neidentifikovaných rizik a
d) při řízení rizik zohledňuje všechna významná rizika a rizikové
faktory, kterým je nebo může být vystavena s přihlédnutím k
povaze, rozsahu a složitosti činností. Řízení rizik v jeho celku i
částech zohledňuje vnitřní a vnější faktory včetně zohledňování
budoucí strategie podnikání povinné osoby, vlivů ekonomického
prostředí a cyklu a vlivů regulatorního prostředí. Řízení rizik
zohledňuje kvantitativní a kvalitativní aspekty rizik, reálné
možnosti jejich řízení a náklady a výnosy vyplývající z řízení rizik.
(1) Povinná osoba zajistí soustavný a účinný výkon funkce 32013L0036 čl. 74 odst. 2,
řízení rizik.
(2) Povinná osoba zajistí, že osoba ve vedení funkce řízení
rizik je osobou nezávislou na jiných osobách ve vrcholném vedení,
s jednoznačně vymezenou působností a pravomocemi v oblasti
řízení rizik povinné osoby. Pokud by nebylo takové uspořádání
čl. 76 odst. 5
výkonu funkce řízení rizik přiměřené povaze, rozsahu a složitosti
činností povinné osoby, může výkon funkce řízení rizik zajišťovat
jiný vhodný odborně způsobilý a dostatečně zkušený pracovník za
předpokladu, že nedojde ke střetu zájmů.
(3) Povinná osoba zajistí, že míra nezávislosti funkce
řízení rizik na jiných útvarech, vymezení působnosti a pravomocí,
organizační začlenění, statut a zdroje přidělené pro její výkon jsou
přiměřené povaze, rozsahu a složitosti činností, které povinná
osoba vykonává nebo hodlá vykonávat.
(4) Povinná osoba zajistí, že funkce řízení rizik je
zavedena a udržována tak, že zabezpečí identifikaci,
vyhodnocování, měření, sledování, ohlašování a omezování
výskytu nebo dopadů výskytu rizik a odpovídající informování o
všech významných rizicích a aktivně se podílí na přípravě strategie
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přispět k zavedení zásad a postupů řádného odměňování výbor
pro rizika přezkoumá, aniž jsou dotčeny úkoly výboru pro
odměňování, zda pobídky stanovené v systému odměňování
zohledňují rizika, kapitál, likviditu a pravděpodobnost a
načasování zisku.
1. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán schvaloval a
pravidelně přehodnocoval strategie a zásady pro přijímání,
řízení, sledování a snižování rizik, kterým je nebo může být
instituce vystavena, včetně rizik vyplývajících z
makroekonomického prostředí, v němž instituce působí, a to v
závislosti na hospodářském cyklu.

2. Systémy, postupy a mechanismy uvedené v odstavci 1 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.
5. Členské státy v souladu s požadavkem přiměřenosti
stanoveným v čl. 7. odst. 2 směrnice Komise 2006/73/ES (1)
zajistí, aby měly instituce útvar řízení rizik, který je nezávislý
na provozních útvarech a má dostatečnou pravomoc, váhu,
zdroje a přístup k vedoucímu orgánu.
Členské státy zajistí, aby útvar řízení rizik zajišťoval
identifikaci, změření a řádné oznámení veškerých závažných
rizik. Zajistí, aby se útvar řízení rizik aktivně podílel na
zpracování strategie instituce v oblasti rizik a na všech
závažných rozhodnutích v této oblasti a aby byl schopen podat
kompletní pohled na celý rozsah rizik instituce.
V případě potřeby členské státy zajistí, aby byl útvar řízení
rizik schopen podávat hlášení přímo vedoucímu orgánu v
rámci jeho kontrolní funkce, nezávisle na vrcholném vedení, a
tomuto orgánu mohl sdělovat pochybnosti a případně jej
varovat, vyvíjí-li se určité riziko způsobem, který má nebo

řízení rizik povinné osoby a na všech významných rozhodnutích v
oblasti řízení rizik.
(5) Povinná osoba zavede a udržuje funkci řízení rizik tak,
aby soustavně poskytovala ucelené a úplné informace o
jednotlivých rizicích, jejich vzájemných souvislostech a celkovém
rozsahu rizik povinné osoby.
(6) Povinná osoba zajistí, že osoba ve vedení funkce řízení
rizik má zajištěn přístup k vedoucímu orgánu. Pokud tato osoba
dojde k závěru, že určité riziko se vyvíjí způsobem, který má nebo
by mohl mít nepříznivý vliv na povinnou osobu, podá v případě
potřeby hlášení o svých obavách včetně jejich odůvodnění i přímo
kontrolnímu orgánu, nezávisle na řídicím orgánu a osobách ve
vrcholném vedení. V případě zjištění, která mohou významným
způsobem záporně ovlivnit finanční situaci povinné osoby, dá
osoba ve vedení funkce řízení rizik podnět k mimořádnému
zasedání kontrolního orgánu, které se může uskutečnit z rozhodnutí
tohoto orgánu nebo na důvodný návrh osoby ve vedení funkce
řízení rizik, jako zvláštní kontrolní činnost kontrolního orgánu.
Odpovědnost vedoucího orgánu není dotčena.
Povinná osoba soustavně řídí

§ 31
a)

může mít vliv na instituci, aniž jsou dotčeny povinnosti
vedoucího orgánu v rámci jeho kontrolní nebo řídící funkce v
souladu s touto směrnicí a nařízením (EU) č. 575/2013.
Vedoucí útvaru řízení rizik je nezávislým členem vrcholného
vedení s jasně vymezenou odpovědností pro řízení rizik. V
případě, že povaha, rozsah a složitost činností instituce
neposkytují důvody pro jmenování zvláštního pracovníka do
této funkce, může tuto funkci vykonávat jiný člen vedení v
rámci instituce za předpokladu, že nedojde ke střetu zájmů.
Vedoucí útvaru řízení rizik může být odvolán pouze s
předchozím souhlasem vedoucího orgánu v rámci jeho
kontrolní funkce a v případě potřeby má kdykoliv přímý
přístup k vedoucímu orgánu v rámci jeho kontrolní funkce.
Uplatňováním této směrnice není dotčeno uplatňování
směrnice 2006/73/ES na investiční podniky.

32013L0036 čl. 76,

riziko úvěrové, tržní, operační, likvidity, koncentrace a
nadměrné páky,

b) další významná rizika anebo součásti rizik, kterým je nebo
může být vystavena, zejména riziko reputační, riziko
strategické, riziko spojené se zdroji kapitálu a financováním,
riziko spojené s účastí v konsolidačním celku včetně rizika
operací se členy téhož konsolidačního celku, riziko spojené se
správou zajištění a zatížením aktiv, riziko tržní infrastruktury,
riziko nestandardních operací, riziko operací, ve kterých je
nebo by mohla být zapojena netransparentní nebo jinak
potenciálně riziková protistrana nebo zeměpisná oblast, riziko
operací s osobami poskytujícími finanční služby obdobné
bankovním, nad nimiž není vykonáván dohled, riziko operací,
ve kterých je zapojen jiný než členský stát, riziko vlivu
regulatorního prostředí, riziko vlivu politického prostředí,
riziko nákazy a riziko systémové, ledaže pro povinnou osobu
nepřichází toto riziko v úvahu nebo není významné, a
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(1) Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se
provádí směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud
jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních
podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř.věst. L
241, 2.9..2006, s. 26).

1. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán schvaloval a
pravidelně přehodnocoval strategie a zásady pro přijímání,
řízení, sledování a snižování rizik, kterým je nebo může být
instituce vystavena, včetně rizik vyplývajících z
makroekonomického prostředí, v němž instituce působí, a
to v závislosti na hospodářském cyklu.
2. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán věnoval dostatek
času zvážení problematiky rizik. Vedoucí orgán se aktivně
podílí na zajištění toho, aby byly vyčleněny adekvátní
zdroje na řízení všech významných rizik, jimiž se zabývá
tato směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013, a dále na
oceňování aktiv, využívání externích ratingů a na interní
modely spojené s těmito riziky. Instituce vymezí
hierarchické vztahy vůči vedoucímu orgánu pokrývající
všechna významná rizika a politiky v oblasti řízení rizik a
jejich změny.
3. Členské státy zajistí, aby instituce, které jsou významné,
pokud jde o jejich velikost, vnitřní organizaci a povahu,
rozsah a složitost jejich činností, zřídily výbor pro rizika

c)

celkově podstupované riziko.

složený z členů vedoucího orgánu, kteří v dané instituci
nevykonávají žádnou výkonnou funkci. Členové výboru
pro rizika mají přiměřené znalosti, dovednosti a odbornost,
aby mohli plně pochopit a sledovat strategii v oblasti rizik a
ochotu instituce podstupovat rizika.
Výbor pro rizika poskytuje poradenství vedoucímu orgánu
pro celkovou současnou a budoucí ochotu instituce
podstupovat rizika a její strategii v oblasti rizik a je
vedoucímu orgánu nápomocen při dohledu nad prováděním
uvedené strategie vrcholným vedením. Vedoucímu orgánu
přísluší celková odpovědnost za rizika.
Výbor pro rizika přezkoumá, zda ceny aktiv a pasiv nabízené
klientům plně zohledňují model podnikání instituce a její
strategii v oblasti rizik. Pokud ceny neodrážejí řádně rizika v
souladu s modelem podnikání a strategií v oblasti rizik, výbor
pro rizika předloží vedoucímu orgánu plán směřující k
nápravě.
Příslušné orgány mohou povolit instituci, která není
považována za významnou podle prvního pododstavce, aby
sloučila výbor pro rizika a výbor pro audit podle článku 41
směrnice 2006/43/ES. Členové smíšených výborů musí mít
znalosti, dovednosti a odborné zkušenosti potřebné jak ve
výboru pro rizika, tak ve výboru pro audit.
4. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán v rámci své
kontrolní funkce a výbor pro rizika, pokud je zřízen, měly
odpovídající přístup k informacím o rizikovém stavu instituce,
ale také k útvaru řízení rizik a k vnějším poradenským
službám, je-li to nutné a vhodné.
Vedoucí orgán v rámci své kontrolní funkce a výbor pro rizika,
pokud je zřízen, určují povahu, objem, formát a četnost
informací týkajících se rizik, které mají získávat. S cílem
přispět k zavedení zásad a postupů řádného odměňování výbor
pro rizika přezkoumá, aniž jsou dotčeny úkoly výboru pro
odměňování, zda pobídky stanovené v systému odměňování
zohledňují rizika, kapitál, likviditu a pravděpodobnost a
načasování zisku.
5. Členské státy v souladu s požadavkem přiměřenosti
stanoveným v čl. 7. odst. 2 směrnice Komise 2006/73/ES ( )
zajistí, aby měly instituce útvar řízení rizik, který je nezávislý
na provozních útvarech a má dostatečnou pravomoc, váhu,
zdroje a přístup k vedoucímu orgánu.
1
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Členské státy zajistí, aby útvar řízení rizik zajišťoval
identifikaci, změření a řádné oznámení veškerých závažných
rizik. Zajistí, aby se útvar řízení rizik aktivně podílel na
zpracování strategie instituce v oblasti rizik a na všech
závažných rozhodnutích v této oblasti a aby byle schopen
podat kompletní pohled na celý rozsah rizik instituce.
V případě potřeby členské státy zajistí, aby byl útvar řízení
rizik schopen podávat hlášení přímo vedoucímu orgánu v
rámci jeho kontrolní funkce, nezávisle na vrcholném vedení, a
tomuto orgánu mohl sdělovat pochybnosti a případně jej
varovat, vyvíjí-li se určité riziko způsobem, který má nebo
může mít vliv na instituci, aniž jsou dotčeny povinnosti
vedoucího orgánu v rámci jeho kontrolní nebo řídící funkce v
souladu s touto směrnicí a nařízením (EU) č. 575/2013.
Vedoucí útvaru řízení rizik je nezávislým členem vrcholného
vedení s jasně vymezenou odpovědností pro řízení rizik. V
případě, že povaha, rozsah a složitost činností instituce
neposkytují důvody pro jmenování zvláštního pracovníka do
této funkce, může tuto funkci vykonávat jiný člen vedení v
rámci instituce za předpokladu, že nedojde ke střetu zájmů.

čl. 79,
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(1) Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se
provádí směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud
jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních
podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice (Úř.věst.
L241, 2.9..2006, s. 26).

Příslušné orgány zajistí, aby:
a) poskytování úvěrů bylo založeno na rozumných a
jednoznačně stanovených kritériích a postup pro schvalování
úvěrů, dodatků k nim, jejich obnovování a refinancování je
jasně stanoven;
b) instituce měly zavedeny interní metodiky umožňující
hodnocení úvěrového rizika expozic vůči jednotlivým
dlužníkům, cenným papírům nebo sekuritizačním pozicím a
úvěrového rizika na úrovni portfolia. Zejména se interní
metodiky nesmí výhradně nebo mechanicky spoléhat na
externí rating. Jestliže jsou kapitálové požadavky založeny na
ratingu externí ratingové agentury (ECAI) nebo je expozice
bez ratingu, neznamená to, že by instituce neměly zvážit další
významné informace pro hodnocení jejich rozdělování vnitřně
stanoveného kapitálu;
c) průběžná správa a sledování různých portfolií a expozic
představujících úvěrové riziko pro instituce byly prováděny

čl. 80,

čl. 81,

čl. 82,

čl. 83,
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efektivními systémy, a to včetně identifikace a řízení
problémových úvěrů a tvorby odpovídajících úprav ocenění a
rezerv;
d) rozložení úvěrových portfolií odpovídalo cílovým trhům
instituce a její celkové úvěrové strategii.
Příslušné orgány zajistí, aby bylo riziko, že uznatelné techniky
snižování úvěrového rizika používané institucí nebudou tak
účinné, jak se předpokládalo, řešeno a ovlivňováno mimo jiné
prostřednictvím zásad a postupů uvedených v písemné formě.
Příslušné orgány zajistí, aby bylo riziko koncentrace
vyplývající z expozic vůči každé protistraně, včetně ústředních
protistran, ekonomicky spjatých skupin protistran a protistran
ve stejném odvětví hospodářství či stejné zeměpisné oblasti,
protistran vykonávajících stejnou činnost nebo obchodujících
se stejnou komoditou, z používání technik snižování
úvěrového rizika, a zejména riziko spojené s velkou nepřímou
expozicí, například vůči stejnému vydavateli kolaterálu, řešeno
a ovlivňováno mimo jiné prostřednictvím zásad a postupů
uvedených v písemné formě.
1. Příslušné orgány zajistí, aby rizika plynoucí ze
sekuritizačních transakcí, v nichž jsou úvěrové instituce
investorem, původcem nebo sponzorem, včetně rizik ztráty
dobré pověsti, která vznikají ve vztahu ke komplexním
strukturám či produktům, byla hodnocena a řešena
prostřednictvím vhodných politik a postupů tak, aby se
zajistilo, že v rozhodnutích týkajících se hodnocení a řízení
rizik je plně zohledněna ekonomická podstata dané transakce.
2. Příslušné orgány zajistí, aby měly instituce, které jsou
původcem sekuritizace revolvingových expozic s doložkou o
předčasném umoření, likviditní plány, které řeší dopady jak
plánovaného, tak předčasného umořování.
1. Příslušné orgány zajistí, aby byly zavedeny zásady a
postupy pro identifikaci, měření a řízení veškerých
podstatných zdrojů a vlivu tržních rizik.
2. Je-li krátká pozice splatná dříve než dlouhá pozice, příslušné
orgány zajistí, aby instituce přijaly také opatření proti riziku
nedostatku likvidity.
3. Vnitřně stanovený kapitál musí být přiměřený významným
tržním rizikům, na něž se nevztahuje kapitálový požadavek.
Instituce, které při výpočtu kapitálových požadavků pro
poziční rizika v souladu s částí třetí hlavou IV kapitolou 2

čl. 84,

čl. 85,

čl. 86,
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nařízení (EU) č. 575/2013 odečetly své pozice u jedné nebo
více akcií, které tvoří akciový index oproti jedné nebo více
pozicím future akciového indexu nebo jiného produktu
akciového indexu, musí mít dostatek vnitřně stanoveného
kapitálu na pokrytí základního rizika ztráty způsobeného tím,
že se hodnota future nebo jiného produktu nepohybuje plně v
souladu s hodnotou základních akcií. Instituce musí mít
dostatek vnitřně stanoveného kapitálu také v případě, kdy drží
opačné pozice v termínových smlouvách na indexy a akcie,
které nejsou identické co do splatnosti, složení, nebo obojího.
V případě postupu podle článku 345 nařízení (EU) č. 575/2013
instituce zajistí, aby měly dostatečný vnitřně stanovený kapitál
na pokrytí rizika ztráty, které existuje v době mezi přijetím
prvního závazku a následujícím pracovním dnem.
Příslušné orgány zajistí, aby instituce zavedly systémy
identifikace, hodnocení a řízení rizika vyplývajícího z dopadů
případných změn v úrokových sazbách na investiční portfolio
instituce.
1. Příslušné orgány zajistí, aby instituce zavedly zásady a
postupy pro hodnocení a řízení expozice vůči operačnímu
riziku, včetně rizik modelů a pokrytí méně četných, ale vysoce
rizikových událostí. Pro účely těchto zásad a postupů instituce
jasně zformulují, co tvoří podstatu operačního rizika.
2. Příslušné orgány zajistí vypracování pohotovostních plánů a
plánů zachování provozu instituce, které zajistí schopnost
instituce provozovat dále svoji činnost a omezit ztráty v
případě závažného přerušení podnikatelské činnosti.
1. Příslušné orgány zajistí, aby instituce měly důkladné
strategie, zásady, postupy a systémy pro účely identifikace,
měření, řízení a sledování rizika likvidity pro vhodný soubor
časových horizontů, včetně horizontu jednoho dne (intra-day),
aby bylo zajištěno, že instituce udržují přiměřenou výši
likviditních rezerv. Tyto strategie, zásady, postupy a systémy
jsou přizpůsobeny liniím podnikání, měnám, pobočkám a
právnickým osobám a obsahují přiměřené mechanismy
rozložení nákladů likvidity, výhod a rizik.
2. Strategie, zásady, postupy a systémy uvedené v odstavci 1
jsou úměrné složitosti, profilu rizika, rozsahu činnosti institucí
a toleranci k riziku stanovené vedoucím orgánem a odrážejí
význam instituce v každém členském státě, v němž instituce
provádí svou činnost. Instituce sdělují toleranci k riziku všem
příslušným liniím podnikání.

čl. 87

§ 35 odst. 1

32013L0036 čl. 79

(1) Povinná osoba zajistí, že
a)

poskytování úvěrů je založeno na spolehlivých a jednoznačně
stanovených kritériích a je jasně stanoven postup pro
schvalování, doplňky, změny, obnovy a refinancování úvěrů,

b) prostřednictvím účinných systémů je zajišťována průběžná
správa a sledování různých portfolií a expozic, s nimiž je
spojeno úvěrové riziko, včetně identifikování a řízení
problematických expozic a zajišťování odpovídajících úprav v
ocenění, zejména opravných položkách u rozvahových aktiv a
rezerv k podrozvahovým položkám a
c)

diverzifikace portfolií s úvěrovým rizikem
celkovou úvěrovou strategii včetně cílových trhů.

zohledňuje

20

3. Příslušné orgány zajistí, aby instituce zohlednily povahu,
rozsah a složitost svých činností a měly profily rizik likvidity,
které jsou v souladu s profily požadovanými pro dobře
fungující a spolehlivý systém a nepřesahují rámec
požadovaného.
Příslušné orgány sledují vývoj v souvislosti s profily rizik
likvidity, například koncepce výrobků a jejich množství, řízení
rizik, politiky financování a koncentrace financování.
Příslušné orgány přijmou účinná opatření, pokud by vývoj
podle druhého pododstavce mohl vést k nestabilitě
jednotlivých institucí nebo k systémové nestabilitě.
Příslušné orgány informují orgán EBA o veškerých opatřeních
provedených podle třetího pododstavce.
EBA předloží případně doporučení v souladu s nařízením (EU)
č. 1093/2010.
4. Příslušné orgány zajistí, aby instituce vypracovaly metodiku
identifikace, měření, řízení a sledování pozic financování. Tyto
metodiky budou obsahovat významné stávající a plánované
peněžní toky v rámci aktiv, pasiv, podrozvahových položek,
jakož i peněžní toky z nich plynoucí, včetně podmíněných
pasiv a možného dopadu rizika poškození dobré pověsti.

a) poskytování úvěrů bylo založeno na rozumných a
jednoznačně stanovených kritériích a postup pro
schvalování úvěrů, dodatků k nim, jejich obnovování a
refinancování je jasně stanoven;
b) instituce měly zavedeny interní metodiky umožňující
hodnocení úvěrového rizika expozic vůči jednotlivým
dlužníkům, cenným papírům nebo sekuritizačním pozicím a
úvěrového rizika na úrovni portfolia. Zejména se interní
metodiky nesmí výhradně nebo mechanicky spoléhat na
externí rating. Jestliže jsou kapitálové požadavky založeny
na ratingu externí ratingové agentury (ECAI) nebo je
expozice bez ratingu, neznamená to, že by instituce neměly
zvážit další významné informace pro hodnocení jejich
rozdělování vnitřně stanoveného kapitálu;
c) průběžná správa a sledování různých portfolií a expozic
představujících úvěrové riziko pro instituce byly prováděny
efektivními systémy, a to včetně identifikace a řízení
problémových úvěrů a tvorby odpovídajících úprav ocenění
a rezerv;

§ 35 odst. 2

(2) V přímé závislosti na rozsahu, povaze a složitosti 32013L0036 čl. 77 odst. 1
svých činností povinná osoba důkladně zváží vytvoření nástrojů
interního hodnocení úvěrového rizika a zvýšení míry uplatňování
přístupu založeného na interním ratingu pro výpočet kapitálových
požadavků pro úvěrové riziko, zejména pokud jsou expozice
povinné osoby významné v absolutním měřítku a zároveň má velký
počet významných protistran. Plnění požadavků stanovených pro
používání přístupu založeného na interním ratingu není tímto
požadavkem dotčeno.

§ 36

Povinná osoba
a)

§ 37

32013L0036 čl. 80

prostřednictvím zdokumentovaných zásad a postupů ovlivňuje
a kontroluje, pokud je účinek uznatelných technik snižování
úvěrového rizika nižší než očekávaný, a

b) zajistí vhodnost a spolehlivost zásad a postupů pro řízení
zbytkového rizika spojeného s používáním uznatelných technik
snižování úvěrového rizika a správnost jejich uplatňování.
(1) Pokud je povinná osoba investorem, původcem či 32013L0036 čl. 82,
sponzorem sekuritizace, vyhodnocuje a usměrňuje prostřednictvím
přiměřených zásad a postupů riziko sekuritizace včetně reputačního
rizika; přitom vždy posoudí reputační riziko ve vztahu ke
komplikovaným strukturám či produktům a zajistí, že ekonomická
podstata transakce se plně promítá do hodnocení rizika a
rozhodovacích procesů.
(2) Pokud je povinná osoba původcem sekuritizace
revolvingových expozic s možností předčasného splacení, stanoví
plány likvidity jak pro situace očekávané, tak pro případy
předčasného splacení.

(3) Povinná osoba je schopna na žádost České národní
banky doložit jí, do jaké míry je kapitál udržovaný vůči aktivům,
čl. 98 bod 1
která sekuritizovala, odpovídající vzhledem k ekonomické podstatě
dané transakce, včetně dosaženého stupně převodu rizika.
písm. d)
§ 38 odst. 1
(1) Povinná osoba zavede a udržuje zásady a postupy pro 32013L0036 čl. 83 odst. 1
řízení míry tržního rizika včetně vyhodnocování či měření všech
a2
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d) rozložení úvěrových portfolií odpovídalo cílovým trhům
instituce a její celkové úvěrové strategii.
1. Příslušné orgány motivují instituce, které jsou významné
s ohledem na jejich velikost, vnitřní organizaci, povahu,
rozsah a složitost jejich činností k tomu, aby rozvíjely
kapacitu pro interní hodnocení úvěrového rizika a ve větší
míře uplatňovaly přístup založený na interním ratingu pro
výpočet kapitálových požadavků pro úvěrové riziko v
případě, že jsou jejich expozice významné v absolutním
měřítku a že zároveň mají velký počet významných
protistran. Tímto článkem není dotčeno plnění kritérií
stanovených v části třetí hlavě I kapitole 3 oddílu 1 nařízení
(EU) č. 575/2013.
Příslušné orgány zajistí, aby bylo riziko, že uznatelné techniky
snižování úvěrového rizika používané institucí nebudou tak
účinné, jak se předpokládalo, řešeno a ovlivňováno mimo jiné
prostřednictvím zásad a postupů uvedených v písemné formě.

1. Příslušné orgány zajistí, aby rizika plynoucí ze
sekuritizačních transakcí, v nichž jsou úvěrové instituce
investorem, původcem nebo sponzorem, včetně rizik ztráty
dobré pověsti, která vznikají ve vztahu ke komplexním
strukturám či produktům, byla hodnocena a řešena
prostřednictvím vhodných politik a postupů tak, aby se
zajistilo, že v rozhodnutích týkajících se hodnocení a řízení
rizik je plně zohledněna ekonomická podstata dané transakce.
2. Příslušné orgány zajistí, aby měly instituce, které jsou
původcem sekuritizace revolvingových expozic s doložkou o
předčasném umoření, likviditní plány, které řeší dopady jak
plánovaného, tak předčasného umořování.
d) míru, do níž je kapitál držený institucí vůči aktivům, které
sekuritizovala, odpovídající vzhledem k ekonomické podstatě
dané transakce, včetně dosaženého stupně převodu rizika;

1. Příslušné orgány zajistí, aby byly zavedeny zásady a
postupy pro identifikaci, měření a řízení veškerých

jeho významných zdrojů a dopadů. Povinná osoba zavede a udržuje
systém řízení tržního rizika obchodního portfolia v souladu s
požadavky podle článků 102 až 106 nařízení a systém řízení
úrokového, měnového, akciového a komoditního rizika
investičního portfolia. Je-li krátká pozice splatná dříve než dlouhá
pozice, povinná osoba přijme také opatření proti riziku nedostatku
likvidity.
§ 38 odst. 2
(2) Povinná osoba provádí stresové testování dopadů náhlé
a neočekávané změny úrokových sazeb na investiční portfolio
měřením vlivu úrokového šoku na hodnotu kapitálu.

§ 38 odst. 6

podstatných zdrojů a vlivu tržních rizik.
2. Je-li krátká pozice splatná dříve než dlouhá pozice,
příslušné orgány zajistí, aby instituce přijaly také opatření
proti riziku nedostatku likvidity.

čl. 84

(6) Povinná osoba, která při výpočtu kapitálových 32013L0036 čl. 83 odst. 3
požadavků pro poziční riziko podle části třetí hlavy IV kapitoly 2
druhý
nařízení kompenzovala své pozice u jedné nebo více akcií, které
pododst.
tvoří akciový index, oproti jedné nebo více pozicím ve futures na
akciový index nebo v jiném produktu akciového indexu, zohledňuje
bazické riziko ztráty způsobené tím, že se hodnota futures nebo
jiného produktu nepohybuje plně v souladu s hodnotou
jednotlivých akcií, ze kterých je index tvořen, ve strategiích a
postupech pro vnitřně stanovený kapitál12) povinné osoby. V těchto
strategiích a postupech je zohledněno rovněž bazické riziko
existující v případě, kdy povinná osoba drží opačné pozice ve
futures na akciové indexy, které nejsou identické co do splatnosti,
složení, nebo obojího.

Příslušné orgány zajistí, aby instituce zavedly systémy
identifikace, hodnocení a řízení rizika vyplývajícího z dopadů
případných změn v úrokových sazbách na investiční portfolio
instituce.

Instituce, které při výpočtu kapitálových požadavků pro
poziční rizika v souladu s částí třetí hlavou IV kapitolou 2
nařízení (EU) č. 575/2013 odečetly své pozice u jedné nebo
více akcií, které tvoří akciový index oproti jedné nebo více
pozicím future akciového indexu nebo jiného produktu
akciového indexu, musí mít dostatek vnitřně stanoveného
kapitálu na pokrytí základního rizika ztráty způsobeného tím,
že se hodnota future nebo jiného produktu nepohybuje plně v
souladu s hodnotou základních akcií. Instituce musí mít
dostatek vnitřně stanoveného kapitálu také v případě, kdy drží
opačné pozice v termínových smlouvách na indexy a akcie,
které nejsou identické co do splatnosti, složení, nebo obojího.

12)
§ 12c zákona o bankách.
§ 8a zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a
některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č.
230/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb.,
zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č.
254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a
zákona č. 135/2014 Sb.
§ 9a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 230/2009
Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č.
188/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb. a zákona č. 135/2014 Sb.

§ 39 odst. 1

(1) Povinná osoba zohlední ve strategiích a postupech pro 32013L0036 čl. 83 odst. 3
vnitřně stanovený kapitál riziko ztráty, které existuje v případě
třetí pododst.
postupu podle článku 345 nařízení v době od vzniku prvního dluhu
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V případě postupu podle článku 345 nařízení (EU) č. 575/2013
instituce zajistí, aby měly dostatečný vnitřně stanovený kapitál
na pokrytí rizika ztráty, které existuje v době mezi přijetím

§ 39 odst. 2

§ 40

§ 41

do následujícího pracovního dne.

prvního závazku a následujícím pracovním dnem.

(2) V přímé závislosti na rozsahu, povaze a složitosti 32013L0036 čl. 77 odst. 3
svých činností povinná osoba důkladně zváží vytvoření nástrojů
interního hodnocení specifického rizika a stanovování kapitálových
požadavků pro specifické úrokové riziko dluhových nástrojů v
obchodním portfoliu interním modelem, spolu s používáním
interního modelu pro výpočet požadavků na kapitál ke krytí rizika
selhání a migrace, zejména pokud jsou expozice povinné osoby
vůči specifickému riziku významné v absolutním měřítku a má
velký počet významných pozic v dluhových nástrojích různých
emitentů. Plnění požadavků stanovených pro používání interních
modelů ke stanovování kapitálových požadavků k tržnímu riziku a
specifickému riziku není tímto požadavkem dotčeno.

3. Příslušné orgány motivují instituce s ohledem na jejich
velikost, vnitřní organizaci a povahu, rozsah a složitost
jejich činností k tomu, aby rozvíjely kapacitu pro interní
hodnocení specifického rizika a ve větší míře používaly
interní modely pro výpočet kapitálových požadavků pro
specifické riziko dluhových nástrojů v obchodním portfoliu
spolu s interními modely pro výpočet kapitálových
požadavků ke krytí rizika selhání a migrace v případě, že
jsou jejich expozice vůči specifickému riziku významné v
absolutním měřítku a mají velký počet významných pozic v
dluhových nástrojích různých emitentů.
Tímto článkem není dotčeno dodržování kritérií
stanovených v části třetí hlavě IV kapitole 5 oddílech 1 až 5
nařízení (EU) č. 575/2013.
1. Příslušné orgány zajistí, aby instituce zavedly zásady a
postupy pro hodnocení a řízení expozice vůči operačnímu
riziku, včetně rizik modelů a pokrytí méně četných, ale vysoce
rizikových událostí. Pro účely těchto zásad a postupů instituce
jasně zformulují, co tvoří podstatu operačního rizika.
2. Příslušné orgány zajistí vypracování pohotovostních plánů a
plánů zachování provozu instituce, které zajistí schopnost
instituce provozovat dále svoji činnost a omezit ztráty v
případě závažného přerušení podnikatelské činnosti.

(1) Povinná osoba zavede a udržuje zásady a postupy pro 32013L0036 čl. 85
vyhodnocování a ovlivňování míry podstupovaného operačního
rizika, včetně rizika modelů 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.
(2) Povinná osoba vytvoří a udržuje pohotovostní plány,
kterými se rozumí plány pro mimořádné situace včetně havarijních
a krizových situací a pro obnovu činností, k zajištění schopnosti
povinné osoby průběžně vykonávat činnosti a k limitování ztrát v
případě významného narušení činností.
(1) Povinná osoba zavede a udržuje
32013L0036 čl. 86
a)

zásady a postupy pro průběžné a prospektivní měření a řízení
likviditní pozice,

b) scénáře pro řízení rizika likvidity, a to
1.

standardní scénář pro řízení rizika likvidity, kterým se
rozumí soubor vnitřních předpokladů, zejména předpoklad
vývoje struktury aktiv, dluhů a podrozvahových položek, a
vnějších předpokladů, zejména předpoklad vývoje na
mezibankovním trhu a vývoje platební schopnosti
jednotlivých států, na jejichž základě povinná osoba
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1. Příslušné orgány zajistí, aby instituce měly důkladné
strategie, zásady, postupy a systémy pro účely identifikace,
měření, řízení a sledování rizika likvidity pro vhodný soubor
časových horizontů, včetně horizontu jednoho dne (intra-day),
aby bylo zajištěno, že instituce udržují přiměřenou výši
likviditních rezerv. Tyto strategie, zásady, postupy a systémy
jsou přizpůsobeny liniím podnikání, měnám, pobočkám a
právnickým osobám a obsahují přiměřené mechanismy
rozložení nákladů likvidity, výhod a rizik.
2. Strategie, zásady, postupy a systémy uvedené v odstavci 1
jsou úměrné složitosti, profilu rizika, rozsahu činnosti institucí
a toleranci k riziku stanovené vedoucím orgánem a odrážejí

odhaduje likviditní pozici při běžné činnosti povinné
osoby, a dále souhrn následných kroků povinné osoby za
účelem odpovídajícího pokrytí očekávaného peněžního
odtoku a
2.

význam instituce v každém členském státě, v němž instituce
provádí svou činnost. Instituce sdělují toleranci k riziku všem
příslušným liniím podnikání.
3. Příslušné orgány zajistí, aby instituce zohlednily povahu,
rozsah a složitost svých činností a měly profily rizik likvidity,
které jsou v souladu s profily požadovanými pro dobře
fungující a spolehlivý systém a nepřesahují rámec
požadovaného.
Příslušné orgány sledují vývoj v souvislosti s profily rizik
likvidity, například koncepce výrobků a jejich množství, řízení
rizik, politiky financování a koncentrace financování.
Příslušné orgány přijmou účinná opatření, pokud by vývoj
podle druhého pododstavce mohl vést k nestabilitě
jednotlivých institucí nebo k systémové nestabilitě.
Příslušné orgány informují orgán EBA o veškerých opatřeních
provedených podle třetího pododstavce.
EBA předloží případně doporučení v souladu s nařízením (EU)
č. 1093/2010.
4. Příslušné orgány zajistí, aby instituce vypracovaly metodiku
identifikace, měření, řízení a sledování pozic financování. Tyto
metodiky budou obsahovat významné stávající a plánované
peněžní toky v rámci aktiv, pasiv, podrozvahových položek,
jakož i peněžní toky z nich plynoucí, včetně podmíněných
pasiv a možného dopadu rizika poškození dobré pověsti.
5. Příslušné orgány zajistí, aby instituce rozlišovaly mezi
aktivy zatíženými zástavním právem a nezatíženými aktivy,
která jsou vždy dostupná, zejména v naléhavých situacích.
Zajistí rovněž, aby instituce zohledňovaly právnickou osobu,
ve které aktiva spočívají, zemi, v níž jsou aktiva v souladu se
zákonem vedena v registru nebo na účtu a jejich způsobilost, a
sledují, jak lze aktiva včas mobilizovat.
6. Příslušné orgány zajistí, aby instituce také braly ohled na
stávající právní, regulační a provozní omezení možných
převodů likvidity a nezatížených aktiv mezi subjekty jak v
rámci Evropského hospodářského prostoru, tak mimo něj.
7. Příslušné orgány zajistí, aby instituce zvážily různé nástroje
snižování rizik likvidity, včetně systému omezení a
likviditních rezerv, aby se mohly vyrovnat s celým rozsahem
různých krizových událostí, a adekvátně diverzifikovanou
strukturu financování a přístup ke zdrojům financování. Tato
opatření jsou pravidelně přezkoumávána.

alternativní scénáře pro řízení rizika likvidity včetně
alternativních stresových scénářů pro řízení rizika
likvidity; alternativním stresovým scénářem pro řízení
rizika likvidity se rozumí soubor vnitřních předpokladů,
zejména předpoklad vývoje struktury aktiv, dluhů a
podrozvahových položek, a vnějších předpokladů,
zejména předpoklad vývoje na mezibankovním trhu a
vývoje platební schopnosti jednotlivých států, na jejichž
základě povinná osoba odhaduje likviditní pozici při různé
míře stresových situací, a dále souhrn následných kroků
povinné osoby za účelem odpovídajícího pokrytí
očekávaného odtoku a

c) pohotovostní plány pro případ krize likvidity.
(2)

Povinná osoba

a) má dostatečně propracované strategie, zásady, postupy a systémy
k identifikaci, měření, řízení a sledování rizika likvidity v
náležité soustavě časových pásem, včetně vnitrodenních
časových pásem tak, aby bylo zajištěno, že bude udržovat
likviditní rezervu na adekvátní úrovni. Tyto strategie, zásady,
postupy a systémy jsou
1. zvoleny tak, aby byly vhodné vzhledem k jednotlivým
liniím podnikání, měnám, pobočkám a právnickým
osobám, a zahrnují adekvátní alokační mechanismy
nákladů na likviditu, přínosů a rizik s tím, že vnitřní ceny
uplatní povinná osoba na všechna významná aktiva, dluhy a
podrozvahové položky, a
2. přiměřené složitosti vykonávaných činností, rizikovému
profilu povinné osoby a akceptované míře rizika schválené
řídicím orgánem a odrážejí význam povinné osoby v
každém členském nebo jiném státě, ve kterém uskutečňuje
své podnikatelské aktivity s tím, že o akceptované míře
rizika likvidity jsou informovány všechny relevantní linie
řízení a podnikání,
b) zohlední při řízení rizika likvidity povahu, rozsah a složitost
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svých činností, zejména strukturu a rozsah produktového
portfolia, systém řízení rizik a zásady financování včetně jeho
případných koncentrací tak, aby její rizikový profil v oblasti
likvidity byl v souladu s požadavky na odpovídající a
dostatečnou funkčnost řízení tohoto rizika a nedocházelo k
překračování stanovených limitů,
c)

uplatňuje metody k identifikaci, měření, řízení a sledování
refinančních pozic, které zahrnují současné i odhadované
peněžní toky z aktiv, dluhů a podrozvahových položek a
možný dopad reputačního rizika,

c)

rozlišuje mezi aktivy zatíženými a aktivy nezatíženými, která
jsou kdykoli k dispozici, zejména v krizové situaci. Přihlíží též
k právnické osobě, jež má k aktivům určitá práva, ke
skutečnosti, ve kterém státě jsou právně evidována, a k jejich
uznatelnosti. Povinná osoba dále sleduje, zda mohou být aktiva
včas prodána nebo zatížena;

8. Příslušné orgány zajistí, aby instituce nejméně jednou ročně
zvážily alternativní scénáře pro likviditní pozice a faktory
snižující riziko a provedly přezkum předpokladů, na kterých
jsou založena rozhodnutí ohledně pozice financování. Pro tyto
účely
se
alternativní
scénáře
zabývají
zejména
podrozvahovými položkami a ostatními podmíněnými pasivy,
včetně pasiv sekuritizačních jednotek pro speciální účel nebo
jiných jednotek pro speciální účel, jak je uvedeno v nařízení
(EU) č. 575/2013, ve vztahu k nimž je instituce v pozici
sponzora nebo poskytuje významnou podporu likvidity.
9. Příslušné orgány zajistí, aby instituce zvážily možný dopad
alternativních scénářů určených pro konkrétní instituci či pro
celý trh a kombinovaných alternativních scénářů. Zváží se
rozdílná časová období a různé stupně krizových podmínek.
10. Příslušné orgány zajistí, aby instituce přizpůsobily své
strategie, vnitřní zásady a limity rizika likvidity a vypracovaly
efektivní pohotovostní plány, přičemž zohlední výsledek
alternativních scénářů uvedených v odstavci 8.
11. Příslušné orgány zajistí, aby instituce měly plány na
obnovení likvidity stanovující přiměřené strategie a řádná
prováděcí opatření k řešení možných deficitů likvidity i ve
vztahu k pobočkám usazeným v jiném členském státě.
Příslušné orgány zajistí, aby tyto plány byly institucemi
nejméně jednou ročně prověřovány a aktualizovány na základě
výsledku alternativních scénářů stanovených v odstavci 8 a
hlášeny vrcholnému vedení, které je schvaluje, aby bylo
možné vnitřní zásady a postupy odpovídajícím způsobem
upravovat. Instituce přijmou předem nezbytná provozní
opatření, aby mohly být plány na obnovení likvidity okamžitě
použity. U úvěrových institucí tato provozní opatření zahrnují
držení kolaterálu okamžitě dostupného pro financování
centrální bankou. Patří sem držení kolaterálu v měně jiného
členského státu nebo v měně třetí země, kde má úvěrová
instituce expozice, a z provozních důvodů na území
hostitelského členského státu nebo třetí země, jejíž měně je
instituce vystavena.

d) přihlíží k existujícím právním, regulatorním a operačním
překážkám při případném převodu likvidních nebo
nezatížených aktiv mezi právnickými osobami, a to uvnitř i
vně Evropského hospodářského prostoru, a
e)

posuzuje a bere v úvahu možnosti různých používaných
nástrojů zmírňování rizika likvidity včetně systému limitů a
likviditních rezerv za účelem zajistit, aby nebyl narušen její
chod při škále různých stresových událostí a aby disponovala
náležitě diverzifikovanou strukturou financování a přístupem
ke zdrojům financování.
(3) Povinná osoba

a)

bere v úvahu různé alternativní scénáře včetně stresových pro
své likviditní pozice a pro nástroje zmírňování rizika likvidity
a podrobuje pravidelnému přezkoumávání předpoklady, na
kterých je založeno rozhodování o refinanční pozici, s ohledem
na měnící se vnitřní nebo vnější podmínky, a tento přezkum
provádí při každé významné relevantní změně skutečností,
alespoň však jednou ročně, a

b) zahrne do používaných alternativních scénářů zejména
podrozvahové položky a ostatní podmíněné dluhy, včetně
podrozvahových položek a ostatních podmíněných dluhů
týkajících se sekuritizačních jednotek pro speciální účel a
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jiných právnických osob zřízených se speciálním účelem, vůči
kterým je povinná osoba v pozici sponzora nebo kterým
poskytuje významnou likviditní podporu.
(4) Povinná osoba
a)

zvažuje potenciální dopad alternativních stresových scénářů
týkajících se specificky povinné osoby, scénářů týkajících se
trhu jako celku a kombinovaných alternativních stresových
scénářů. V úvahu jsou brána různá časová pásma a různé míry
závažnosti stresových situací; a

b) přezkoumává a udržuje funkčnost a efektivnost svých strategií,
zásad, postupů, systémů, limitů a dalších mechanismů pro
řízení rizika likvidity včetně pohotovostních plánů, přičemž
zohlední výsledky alternativních stresových scénářů podle
odstavce 3.
(5) Pohotovostní plány pro případ krize likvidity stanovují
adekvátní strategie a řádnou implementaci opatření k řešení situace
vzniklé případným nedostatkem likvidity, a to i ve vztahu k
zahraničním pobočkám. Tyto plány jsou pravidelně testovány,
aktualizovány podle výsledků alternativních stresových scénářů a v
periodicitě podle odstavce 3 písm. a) předkládány osobám ve
vrcholném vedení a schvalovány těmito osobami tak, aby bylo
možné náležitě přizpůsobit vnitřní postupy. Povinná osoba přijme
předem nezbytná provozní opatření, aby mohly být pohotovostní
plány okamžitě použity. U povinné osoby, která je bankou nebo
spořitelním a úvěrním družstvem, tato operační opatření zahrnují
držení kolaterálu uznatelného centrální bankou; pokud je to
nezbytné, zahrnuje tento požadavek také
a)

držení kolaterálu v měně jiného státu, v níž je povinná osoba
vystavena riziku likvidity, a

b) pokud je to nezbytné z operačních důvodů, také držení
kolaterálu na území jiného státu, v jehož měně je povinná
osoba vystavena riziku likvidity.
§ 42

(1) Povinná osoba zavede a udržuje řádné řídicí, 32013L0036 čl. 81
administrativní a účetní postupy a přiměřené mechanismy vnitřní
kontroly ke zjištění a zaznamenání významných koncentrací včetně
všech velkých expozic podle článku 393 nařízení a jejich
následných změn v souladu s požadavky nařízení, zákona a této
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Příslušné orgány zajistí, aby bylo riziko koncentrace
vyplývající z expozic vůči každé protistraně, včetně ústředních
protistran, ekonomicky spjatých skupin protistran a protistran
ve stejném odvětví hospodářství či stejné zeměpisné oblasti,
protistran vykonávajících stejnou činnost nebo obchodujících
se stejnou komoditou, z používání technik snižování

vyhlášky a ke sledování a vyhodnocování všech případů
významných koncentrací a velkých expozic s ohledem na vnitřní
zásady povinné osoby v této oblasti.

úvěrového rizika, a zejména riziko spojené s velkou nepřímou
expozicí, například vůči stejnému vydavateli kolaterálu, řešeno
a ovlivňováno mimo jiné prostřednictvím zásad a postupů
uvedených v písemné formě.

(2) Zásady a postupy pro řízení rizika koncentrace zahrnují
a)

zásady a postupy pro zacházení s riziky vznikajícími z
koncentrace expozic vůči osobám, ekonomicky či jinak
spjatým skupinám osob nebo vůči osobám ve stejném odvětví
nebo zeměpisné oblasti, z koncentrace expozic ze stejné
činnosti nebo obchodované komodity nebo podkladového
aktiva sekuritizovaných expozic, expozic vůči ústředním
protistranám, fondům kolektivního investování nebo ostatních
expozic nebo z jiné významné koncentrace se společným
faktorem rizika a

b) zásady a postupy pro zacházení s rizikem koncentrace
vznikajícím v důsledku používání technik snižování úvěrového
rizika, zvláště v případě významných nepřímých expozic,
například vůči jednomu emitentovi cenných papírů přijatých
jako zajištění.
§ 43

§ 47 odst. 2

(1) Povinná osoba zavede a udržuje zásady a postupy pro 32013L0036 čl. 87
identifikaci, řízení a sledování rizika nadměrné páky. Ukazatele
rizika nadměrné páky zahrnují pákový poměr stanovený v souladu
s článkem 429 nařízení a nesoulad mezi aktivy a dluhy.
(2) Povinná osoba přistupuje k řízení rizika nadměrné
páky preventivně. Povinná osoba řídí riziko nadměrné páky tak,
aby byla schopna kontrolovat celý rozsah různých krizových
událostí, pokud jde o riziko nadměrné páky, a dostatečně
zohledňovat možné zvýšení rizika nadměrné páky způsobeného
snižováním kapitálu povinné osoby z důvodu předpokládaných
nebo realizovaných ztrát, v závislosti na používaných účetních
pravidlech.
(2) Systém vnitřní kontroly zahrnuje mechanismy povinné 32013L0036 čl. 71 odst. 3
osoby pro interní hlášení pracovníků o porušení nebo hrozícím
porušení požadavků stanovených touto vyhláškou, zákonem, který
tato vyhláška provádí, nařízením nebo jinými relevantními předpisy
včetně vnitřních, včetně mechanismů pro sdělování konkrétních
obav pracovníků ohledně funkčnosti nebo efektivnosti řídicího a
kontrolního systému nebo některé jeho součásti, mimo běžné
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1. Příslušné orgány zajistí, aby instituce měly zavedeny
zásady a postupy pro identifikaci, řízení a sledování rizika
nadměrné páky. Ukazatele rizika nadměrné páky zahrnují
pákový poměr stanovený v souladu s článkem 429 nařízení
(EU) č. 575/2013 a nesoulad mezi aktivy a pasivy.
2. Příslušné orgány zajistí, aby instituce řešily riziko
nadměrné páky preventivně a braly náležitě v úvahu možné
zvýšení rizika nadměrné páky způsobené snižováním
kapitálu instituce z důvodu předpokládaných nebo
realizovaných ztrát v závislosti na příslušných účetních
pravidlech. Instituce tak budou schopny se vyrovnat s
celým rozsahem různých krizových událostí, pokud jde o
riziko nadměrné páky.
3. Členské státy požadují, aby měly instituce zavedené vhodné
postupy pro své zaměstnance pro interní hlášení porušení
prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného
komunikačního kanálu.
Takový způsob komunikace může být rovněž stanoven
ujednáními zajištěnými sociálními partnery. Uplatní se zde
stejná ochrana, jako je uvedena v odst. 2 písm. b), c) a d).

informační toky.
§ 47 odst. 3

§ 50

§ 63

(3) V rámci systému vnitřní kontroly povinná osoba 32013L0036 čl. 88 odst. 1 Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán sledoval a pravidelně
zavede a udržuje vnitřní mechanismy preventivního i následného
třetí pododst. hodnotil účinnost systému správy a řízení dané instituce a
vyhodnocování funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního
učinil příslušné kroky k řešení nedostatků.
systému jako celku a jeho součástí.
(1) Povinná osoba zavede mechanismus pro interní hlášení 32013L0036 čl. 71 odst. 3 3. Členské státy požadují, aby měly instituce zavedené vhodné
pracovníků o porušení nebo hrozícím porušení požadavků
postupy pro své zaměstnance pro interní hlášení porušení
stanovených touto vyhláškou, zákonem, který tato vyhláška
prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného
provádí, nařízením nebo jinými relevantními předpisy včetně
komunikačního kanálu.
vnitřních, včetně mechanismů pro sdělování konkrétních obav
Takový způsob komunikace může být rovněž stanoven
pracovníků ohledně funkčnosti a efektivnosti řídicího a kontrolního
ujednáními zajištěnými sociálními partnery. Uplatní se zde
systému nebo některé jeho součásti, mimo běžné informační toky,
stejná ochrana, jako je uvedena v odst. 2 písm. b), c) a d).
zajistí pro všechny pracovníky soustavnou a spolehlivou dostupnost
mechanismu a právo na zachování důvěrnosti zdroje informací v
případě, že pracovník mechanismu využije.
(2) Povinná osoba zajistí vhodný způsob vyřizování
hlášení pracovníků podle odstavce 1 a dostatečně transparentní
sledování a vyhodnocování opatření případně přijatých na jejich
základě.
(3) Povinná osoba zajistí v případě, že pracovník využije
mechanismu podle odstavce 1, plnou ochranu dotčeného
pracovníka, zejména před nerovným jednáním, odvetným
opatřením nebo jiným nespravedlivým zacházením.
(1) Proticyklická kapitálová rezerva specifická pro 32013L0036 čl. 130 odst. 1 1. Členské státy vyžadují, aby instituce udržovaly
příslušnou povinnou osobu se vypočte podle vztahu
a 5,
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)
ISCCB = s p ⋅ TRE ,
č. 575/2013 vynásobenému váženým průměrem sazeb
proticyklické kapitálové rezervy vypočtených v souladu s
kde:
článkem 140 této směrnice na individuálním a konsolidovaném
ISCCB označuje proticyklickou kapitálovou rezervu specifickou
základě, v souladu s požadavky části první hlavy II uvedeného
pro příslušnou povinnou osobu, vyjádřenou v českých
nařízení.
korunách,
5. Instituce jsou povinny plnit požadavek dle odstavce 1
označuje sazbu proticyklické kapitálové rezervy
sp
prostřednictvím kmenového kapitálu tier 1, který bude
specifickou pro příslušnou povinnou osobu,
udržován nad rámec kmenového kapitálu tier 1 udržovaného
TRE
označuje celkový objem rizikové expozice podle článku
za účelem splnění požadavku na kapitál stanoveného dle
92 odst. 3 nařízení stanovený na individuálním nebo
článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013, požadavku na udržování
konsolidovaném základě, vyjádřený v českých korunách.
bezpečnostní kapitálové rezervy podle článku 129 této
směrnice a jakéhokoli požadavku stanoveného podle článku
104 této směrnice.
(2) Sazba proticyklické kapitálové rezervy specifická pro
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příslušnou povinnou osobu s p se vypočte jako vážený průměr sazeb
s pi proticyklických kapitálových rezerv, které se uplatňují ve
státech, v nichž má povinná osoba umístěny pro proticyklickou
kapitálovou rezervu rozhodné úvěrové expozice, podle vztahu

n

sp =

∑s
i =1

pi

⋅ Xi
,

n

∑X
i =1

kde:
sp

čl. 140,

i

označuje sazbu proticyklické kapitálové rezervy specifické
pro příslušnou povinnou osobu,
označuje sazbu proticyklické kapitálové rezervy ve státě i,
ve kterém má povinná osoba umístěny své expozice,
označuje stát,
označuje celkový počet států, ve kterých má povinná osoba
umístěny své expozice,
označuje celkový požadavek na kapitál k úvěrovému riziku

s pi
i
n

Xi

stanovený podle části třetí hlav II a IV nařízení, vztahující
se k úvěrovým expozicím rozhodným pro proticyklickou
kapitálovou rezervu a umístěným ve státě i, vyjádřený v
českých korunách,
n

∑X
i =1

i

označuje celkový požadavek na kapitál k úvěrovému
riziku stanovený podle části třetí hlav II a IV nařízení,
vztahující se ke všem úvěrovým expozicím rozhodným pro
proticyklickou kapitálovou rezervu, vyjádřený v českých
korunách.

(3) Úvěrové expozice rozhodné pro proticyklickou
kapitálovou rezervu zahrnují veškeré kategorie expozic vyjma
kategorií podle článku 112 písm. a) až f) nařízení, pokud tyto
expozice podléhají požadavku na kapitál k úvěrovému riziku podle
části třetí hlavy II nařízení nebo jsou drženy v obchodním portfoliu
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1. Sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně
pro danou instituci se bude skládat z váženého průměru sazeb
proticyklické kapitálové rezervy, které se použijí v
jurisdikcích, kde se nacházejí rozhodné úvěrové expozice dané
instituce, nebo které se použijí pro účely tohoto článku v
důsledku použití čl. 139 odst. 2 nebo 3.
Členské státy požadují, aby instituce pro účely výpočtu
váženého průměru uvedeného v prvním pododstavci
uplatňovaly na každou použitelnou sazbu proticyklické
kapitálové rezervy svoje celkové kapitálové požadavky k
úvěrovému riziku, určené v souladu s částí třetí hlavami II a IV
nařízení (EU) č. 575/2013, které souvisí s rozhodnými
úvěrovými expozicemi na předmětném území, dělené jejich
celkovými kapitálovými požadavky k úvěrovému riziku, které
souvisí se všemi rozhodnými úvěrovými expozicemi dané
instituce.
2. V případě, že v souladu s čl. 136 odst. 4 pověřený orgán
nastaví sazbu proticyklické kapitálové rezervy tak, že bude
převyšovat 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013,
členské státy zajistí, aby byly na rozhodné úvěrové expozice
nacházející se v členském státě, v němž působí daný pověřený
orgán (dále jen „členský stát A“), uplatňovány následující
sazby kapitálových rezerv, a to pro účely výpočtu potřebného
dle odstavce 1, včetně, v relevantních případech, výpočtu té
části konsolidovaného kapitálu, která se týká předmětné
instituce:
a) instituce s vnitrostátním povolením budou uplatňovat tuto
sazbu kapitálové rezervy převyšující 2,5 % celkového objemu
rizikové expozice;
b) instituce s povolením v jiném členském státě budou
uplatňovat sazbu proticyklické kapitálové rezervy ve výši 2,5
% celkového objemu rizikové expozice, pokud pověřený orgán
v členském státě, kde tyto instituce získaly povolení, neuznal
sazbu kapitálové rezervy převyšující 2,5 % v souladu s čl. 137
odst. 1;
c) instituce s povolením v jiném členském státě budou
uplatňovat sazbu proticyklické kapitálové rezervy stanovenou
pověřeným orgánem členského státu A, pokud pověřený orgán
v členském státě, kde tyto instituce získaly povolení, uznal tuto
sazbu kapitálové rezervy v souladu článkem 137.

a podléhají požadavku na kapitál ke specifickému riziku podle části
třetí hlavy IV kapitoly 2 nařízení nebo požadavku na kapitál k
dodatečnému riziku selhání a riziku migrace podle části třetí hlavy
IV kapitoly 5 nařízení nebo, jde-li o expozice, které jsou
sekuritizací, podléhají požadavku na kapitál podle části třetí hlavy
II kapitoly 5 nařízení.

3. V případě, že sazba proticyklické kapitálové rezervy
stanovená příslušným orgánem třetí země pro třetí zemi
převyšuje 2,5 % celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013,
členské státy zajistí, aby byly na rozhodné úvěrové expozice
nacházející se v této třetí zemi uplatňovány následující sazby
kapitálových rezerv, a to pro účely výpočtu potřebného dle
odstavce 1, včetně, v relevantních případech, výpočtu té části
konsolidovaného kapitálu, která se týká předmětné instituce:
a) instituce budou uplatňovat sazbu proticyklické kapitálové
rezervy ve výši 2,5 % celkového objemu rizikové expozice,
pokud pověřený orgán v členském státě, kde tyto instituce
získaly povolení, neuznal sazbu kapitálové rezervy převyšující
2,5 % v souladu s čl. 137 odst. 1;
b) instituce jsou povinny aplikovat sazbu proticyklické
kapitálové rezervy stanovenou příslušným orgánem třetí země,
pokud pověřený orgán v členském státě, kde tyto instituce
získaly povolení, uznal tuto sazbu kapitálové rezervy v souladu
s článkem 137.
4. Mezi rozhodné úvěrové expozice patří všechny kategorie
expozic vyjma druhů expozice uvedených v čl. 112 písm. a) až
f) nařízení (EU) č. 575/2013, které podléhají:
a) kapitálovým požadavkům k úvěrovému riziku dle části třetí
hlavy II uvedeného nařízení;
b) v případech, kdy je expozice vedena v obchodním portfoliu,
kapitálovým požadavkům ke specifickému riziku dle části třetí
hlavy IV kapitoly 2 uvedeného nařízení nebo dodatečnému
riziku selhání a migrace dle části třetí hlavy IV kapitoly 5
uvedeného nařízení;
c) v případech, kdy je expozicí sekuritizace, kapitálovým
požadavkům dle části třetí hlavy II kapitoly 5 uvedeného
nařízení.
5. Instituce označí zeměpisnou oblast rozhodné úvěrové
expozice v souladu s regulačními technickými normami
přijatými dle odstavce 7.
6. Pro účely výpočtu požadovaného dle odstavce 1:
a) pokud má předmětné rozhodnutí za následek zvýšení sazby
kapitálové rezervy, použije se sazba proticyklické kapitálové
rezervy pro členský stát ode dne uvedeného v informaci
zveřejněné v souladu s čl. 136 odst. 7 písm. e) nebo čl. 137
odst. 2 písm. c);

(4) Povinná osoba při určení státu, ve kterém je úvěrová
expozice rozhodná pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy
umístěna, postupuje podle předpisu Evropské unie upravujícího
zeměpisné zařazení úvěrových expozic16).
16)

Čl. 140 odst. 5 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/36/EU.

(5) Jako sazba s pi , která je vstupní proměnnou pro výpočet
proticyklické kapitálové rezervy specifické pro příslušnou
povinnou osobu, se použije
a)

sazba proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné
v České republice ve výši stanovené Českou národní bankou;

b)

sazba proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné
v jiném členském státě ve výši a ode dne stanovených
příslušným orgánem členského státu, pokud tato činí nejvýše
2,5 % z celkového objemu rizikové expozice;

c)

sazba proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné
v jiném členském státě 2,5 % z celkového objemu rizikové
expozice ode dne, od něhož příslušný orgán jiného členského
státu stanovil sazbu převyšující 2,5 % z celkového objemu
rizikové expozice. Pokud byla uznána Českou národní bankou
sazba převyšující 2,5 % z celkového objemu rizikové
expozice, použije se tato sazba;

d)

sazba proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné
v jiném než členském státě ve výši stanovené příslušným
orgánem jiného než členského státu, pokud Česká národní
banka nestanovila jinou sazbu podle písmene e). K části sazby
převyšující 2,5 % z celkového objemu rizikové expozice se
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nepřihlíží. Jestliže se sazba zvyšuje, použije se od okamžiku
uplynutí 12 měsíců ode dne vyhlášení; to však neplatí, jestliže
se sazba snižuje;
e)

b) pokud má předmětné rozhodnutí za následek zvýšení sazby
kapitálové rezervy, použije se sazba proticyklické kapitálové
rezervy pro třetí zemi po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy byla
změna sazby kapitálové rezervy oznámena příslušným
orgánem třetí země, a to bez ohledu na to, zda tento orgán
požaduje, aby instituce se sídlem v této třetí zemi uplatňovaly
předmětnou změnu ve lhůtě kratší; tím není dotčeno
ustanovení písmene c);
c) v případě, že pověřený orgán domovského členského státu
dotčené instituce stanoví sazbu proticyklické kapitálové
rezervy pro třetí zemi v souladu s čl. 139 odst. 2 nebo 3 nebo
uzná sazbu proticyklické kapitálové rezervy pro třetí zemi v
souladu s článkem 137, použije se tato sazba kapitálové
rezervy ode dne uvedeného v informaci zveřejněné v souladu s
čl. 139 odst. 5 písm. c) nebo čl. 137 odst. 2 písm. c), pokud má
předmětné rozhodnutí za následek zvýšení sazby kapitálové
rezervy;
d) sazba proticyklické kapitálové rezervy se použije okamžitě,
pokud má předmětné rozhodnutí za následek snížení sazby
kapitálové rezervy.
Pro účely písmene b) platí, že změna sazby proticyklické
kapitálové rezervy pro třetí zemi bude považována za
oznámenou dne, kdy bude zveřejněna příslušným orgánem
třetí země v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.
7. EBA vypracuje návrh regulačních technických norem za
účelem specifikace způsobu určování zeměpisné oblasti
rozhodných úvěrových expozic uvedených v odstavci 5.
EBA předloží Komisi uvedené návrhy regulačních norem do 1.
ledna 2014.
Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické
normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až
14 nařízení (EU) č. 1093/2010.
čl. 136 odst. 7 e) v případě, že dojde ke zvýšení sazby kapitálové rezervy,
den, od kterého jsou instituce povinny tuto zvýšenou sazbu
písm. e),
kapitálové rezervy uplatňovat pro účely výpočtu své
proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro
danou instituci;
čl. 137 odst. 2. V případě, že pověřený orgán v souladu s odstavcem 1
tohoto článku uzná sazbu kapitálové rezervy převyšující 2,5 %
2,
z celkového objemu rizikové expozice vypočteného podle čl.
92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 v souladu s odstavcem 1

sazba proticyklické kapitálové rezervy pro expozice umístěné
v jiném než členském státě ve výši stanovené Českou národní
bankou.
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tohoto článku, oznámí toto uznání zveřejněním na své
internetové stránce. Toto oznámení bude obsahovat
přinejmenším následující informace:
a) použitelnou sazbu proticyklické kapitálové rezervy;
b) členský stát nebo třetí země, pro které tato sazba platí;
c) v případě, že došlo ke zvýšení sazby kapitálové rezervy,
den, od kterého jsou instituce s povolením v členském státě, v
němž působí pověřený orgán, povinny tuto zvýšenou sazbu
kapitálové rezervy aplikovat pro účely výpočtu své
proticyklické kapitálové rezervy stanovené konkrétně pro
danou instituci;
d) v případě, že den uvedený v písmenu c) má nastat po
uplynutí doby kratší než 12 měsíců ode dne oznámení dle
tohoto odstavce, odkaz na výjimečné okolnosti, které
odůvodňují tuto kratší lhůtu pro uplatňování dané sazby.
čl. 139 odst. 5 c) pokud bude sazba kapitálové rezervy poprvé nastavena jako
vyšší než nula nebo zvýšena, den, od kterého jsou instituce
písm. c)
povinny tuto zvýšenou sazbu kapitálové rezervy aplikovat pro
účely výpočtu své proticyklické kapitálové rezervy stanovené
konkrétně pro danou instituci;

§ 64

(1) Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika pro 32013L0036 čl. 133 odst. 3 3. Pro účely odstavce 1 může být vyžadováno, aby instituce
příslušnou povinnou osobu se vypočte podle vztahu
a 8,
nad rámec kmenového kapitálu tier 1 udržovaného za účelem
splnění požadavku na kapitál stanoveného podle článku 92
nařízení (EU) č. 575/2013 udržovaly kapitálovou rezervu pro
SRB = s r ⋅ TRE ,
krytí systémového rizika kmenového kapitálu tier 1 rovnající
se přinejmenším 1 % na základě expozic, na než se vztahuje
kde:
kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika podle odstavce
SRB označuje kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika
8 tohoto článku na individuálním, konsolidovaném nebo
pro příslušnou povinnou osobu, vyjádřenou v českých
subkonsolidovaném základě, v souladu s částí první hlavou II
korunách,
uvedeného nařízení. Dotčený příslušný nebo pověřený orgán
označuje sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového
sr
může požadovat, aby instituce udržovaly kapitálovou rezervu
rizika pro příslušnou povinnou osobu, jejíž výši a den, od
pro krytí systémového rizika na individuální a konsolidované
kdy se použije, stanoví Česká národní banka,
úrovni.
TRE označuje celkový objem rizikové expozice podle článku 92
8. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika se může
odst. 3 nařízení, stanovený na individuálním nebo
použít na expozice nacházející se v členském státě, který
konsolidovaném základě, vyjádřený v českých korunách.
danou kapitálovou rezervu stanoví, a může se rovněž použít na
expozice ve třetích zemích. Kapitálová rezerva pro krytí
(2) Pokud odchylně od odstavce 1 Česká národní banka
systémového rizika se s výhradou odstavců 15 a 18 může
stanoví, že výpočet kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika
rovněž použít na expozice nacházející se v jiných členských
se vztahuje jen na část celkového objemu rizikové expozice v
státech.
závislosti na zeměpisném umístění expozic v jednotlivých státech,
1. Jiné členské státy mohou uznat sazbu kapitálové rezervy pro
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nebo uzná pro expozice umístěné v jiných členských státech sazby
kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika ve výši stanovené
příslušnými orgány daných členských států, pak se kapitálová
rezerva ke krytí systémového rizika pro příslušnou povinnou osobu
vypočte podle vztahu

krytí systémového rizika stanovenou v souladu s článkem 133
čl. 134 odst. 1 a mohou ji uplatňovat vůči institucím s vnitrostátním
povolením u expozic nacházejících se v členském státě, který
sazbu kapitálové rezervy stanoví.

n

SRB ′ = ∑ s ri ⋅ TREi + (sr ⋅ TRE ′) ,
i =1

kde:
SRB´ označuje kapitálovou rezervu ke krytí systémového rizika pro
příslušnou povinnou osobu upravenou podle zeměpisného
umístění expozic a podle sazeb kapitálové rezervy ke krytí
systémového rizika v jiných členských státech uznaných
Českou národní bankou, vyjádřenou v českých korunách,
označuje sazbu kapitálové rezervy ke krytí systémového
s ri
rizika pro expozice povinné osoby umístěné ve státě i, jejíž
výši a den, od kdy se použije, stanoví Česká národní banka.
Pokud se na expozice umístěné v daném státě kapitálová
rezerva ke krytí systémového rizika nevztahuje, přiřadí se jim
ve výpočtu sazba s ri = 0 %,
i
označuje stát,
n
označuje celkový počet států, ve kterých má povinná osoba
umístěny své expozice a neuplatňuje se na ně sazba s r proto,
že Česká národní banka pro ně uznala sazby kapitálových
rezerv ke krytí systémového rizika ve výši stanovené
příslušnými orgány daných členských států nebo na expozice
v nich umístěné kapitálovou rezervu ke krytí systémového
rizika nevztahuje,
TRE i označuje část celkového objemu rizikové expozice TRE
stanovené podle článku 92 odst. 3 nařízení, kde příslušné
expozice jsou zeměpisně umístěny ve státě i,
TRE´ označuje zbývající část celkového objemu rizikové expozice,
na niž se vztahuje kapitálová rezerva pro krytí systémového
rizika a jež je umístěna v České republice nebo ve státech,
pro něž nebyla uznána sazba kapitálové rezervy ke krytí
systémového rizika stanovená příslušnými orgány daného
státu, na individuálním nebo konsolidovaném základě,
vyjádřená v českých korunách.
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Přitom platí, že
n

TRE = TRE ′ + ∑ TREi .
i =1

§ 65

§ 66

(3) Způsob určení zeměpisného umístění rizikových
expozic v určitém státě je shodný jako u rozhodných expozic v
případě proticyklické kapitálové rezervy. Zbývající část rizikových
expozic, jejichž umístění nelze tímto způsobem určit, považuje
povinná osoba za rizikové expozice umístěné v České republice.
(4) Sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika
se uplatňují ode dne a ve výši uveřejněných Českou národní
bankou.
Bezpečnostní kapitálová rezerva pro příslušnou povinnou osobu se 32013L0036 čl. 129 odst. 1 1. Členské státy vyžadují, aby instituce udržovaly nad rámec
vypočte podle vztahu
a5
kmenového kapitálu tier 1 udržovaného za účelem splnění
požadavku na kapitál stanoveného podle článku 92 nařízení
(EU) č. 575/2013 bezpečnostní kapitálovou rezervu
CB = sb ⋅ TRE ,
kmenového kapitálu tier 1 rovnající se 2,5 % celkového
objemu jejich rizikové expozice vypočtené v souladu s čl. 92
kde:
odst. 3 uvedeného nařízení na individuálním a konsolidovaném
CB
označuje bezpečnostní kapitálovou rezervu pro
základě, podle potřeby v souladu s částí první hlavou II
příslušnou povinnou osobu, vyjádřenou v českých
uvedeného nařízení.
korunách,
5. Instituce nesmí používat kmenový kapitál tier 1 udržovaný
označuje sazbu bezpečnostní kapitálové rezervy
sb
za účelem plnění požadavku dle odstavce 1 tohoto článku pro
stanovenou podle zákona o bankách, zákona o
potřeby plnění kteréhokoli z požadavků stanovených dle
spořitelních a úvěrních družstvech, zákona o
článku 104.
podnikání na kapitálovém trhu,
TRE
označuje celkový objem rizikové expozice podle
článku 92 odst. 3 nařízení stanovený na
individuálním nebo konsolidovaném základě,
vyjádřený v českých korunách.
(1) Kapitálová rezerva pro systémově významnou instituci 32013L0036 čl. 131 odst. 14. Vztahuje-li se na skupinu na konsolidovaném základě
se pro příslušnou povinnou osobu vypočte podle vztahu
14 až 17
následující, použije se v každém případě vyšší z kapitálových
rezerv:
SIIB = s I ⋅ TRE ,
a) kapitálová rezerva pro G-SVI a kapitálová rezerva pro
J-SVI;
b) kapitálová rezerva pro G-SVI, kapitálová rezerva pro J-SVI
kde:
a kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika v souladu s
SIIB
označuje kapitálovou rezervu pro systémově
článkem 133.
významnou instituci vyjádřenou v českých
Vztahuje-li se na instituci na individuálním nebo
korunách,
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sI
TRE

označuje příslušnou sazbu kapitálové rezervy pro
systémově významnou instituci,
označuje celkový objem rizikové expozice podle
článku 92 odst. 3 nařízení stanovený na
individuálním nebo konsolidovaném základě,
vyjádřený v českých korunách.

subkonsolidovaném základě kapitálová rezerva pro J-SVI a
kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika v souladu s
článkem 133, použije se vyšší z těchto dvou.
15. Bez ohledu na odstavec 14, pokud se kapitálová rezerva
pro krytí systémového rizika vztahuje na všechny expozice
nacházející se v členském státě, který danou kapitálovou
rezervu stanoví za účelem řešení makroobezřetnostního rizika
v daném členském státě, ale nevztahuje se na expozice mimo
daný členský stát, je uvedená kapitálová rezerva pro krytí
systémového rizika kumulativní s kapitálovou rezervou pro
J-SVI nebo G-SVI uplatňovanou v souladu s tímto článkem.
16. Pokud se v určitém případě použije odstavec 14 a instituce
je součástí skupiny nebo podskupiny, ke které patří G-SVI
nebo J-SVI, nikdy to neznamená, že se na uvedenou instituci
na individuálním základě vztahuje požadavek kombinovaných
kapitálových rezerv, který je nižší než součet bezpečnostní
kapitálové rezervy, proticyklické kapitálové rezervy a vyšší z
dvojice kapitálových rezerv zahrnující kapitálovou rezervu pro
J-SVI a kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika,
které se na danou instituci použijí na individuálním základě.
17. Pokud se v určitém případě použije odstavec 15 a instituce
je součástí skupiny nebo podskupiny, ke které patří G-SVI
nebo J-SVI, nikdy to neznamená, že se na uvedenou instituci
na individuálním základě vztahuje požadavek kombinovaných
kapitálových rezerv, který je nižší než součet bezpečnostní
kapitálové rezervy, proticyklické kapitálové rezervy a součtu
kapitálové rezervy pro J-SVI a kapitálové rezervy pro krytí
systémového rizika, které se na danou instituci použijí na
individuálním základě.

(2) Stanovení výsledné kapitálové rezervy pro systémově
významnou instituci a kapitálové rezervy pro systémové riziko,
pokud se vztahuje i na expozice umístěné mimo Českou republiku,
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 v konečném výsledku ta kapitálová rezerva, která je
vyšší z nich,

b) pokud povinná osoba na konsolidovaném základě podléhá
kapitálové rezervě pro globální systémově významnou
instituci, kapitálové rezervě pro jinou systémově významnou
instituci a kapitálové rezervě pro krytí systémového rizika,
uplatní se v konečném výsledku ta kapitálová rezerva, která je
nejvyšší z nich,
c)

§ 66

pokud
povinná
osoba
na
individuálním
nebo
subkonsolidovaném základě podléhá kapitálové rezervě pro
jinou systémově významnou instituci a kapitálové rezervě pro
krytí systémového rizika, uplatní se v konečném výsledku ta
kapitálová rezerva, která je vyšší z nich.

(3) Pokud se kapitálová rezerva pro krytí systémového 32013L0036 čl. 133 odst. 5
rizika vztahuje pouze na expozice umístěné v České republice, tak
až 7
se v konečném výsledku tato kapitálová rezerva přičítá k vyšší z
těchto kapitálových rezerv pro systémově významnou instituci:
a) kapitálová rezerva pro globální systémově významnou instituci a
b) kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci.
(4) Pokud se uplatní odstavec 2 a povinná osoba je členem
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5. Pokud se kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika
vztahuje na všechny expozice nacházející se v členském státě,
který danou kapitálovou rezervu stanoví za účelem řešení
makroobezřetnostního rizika v daném členském státě, ale
nevztahuje se na expozice mimo daný členský stát, uvedená
kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika je kumulativní
s kapitálovou rezervou pro J-SVI nebo G-SVI uplatňovanou v
souladu s článkem 131, a to bez ohledu na odstavec 4.
6. Pokud se v určitém případě použije odstavec 4 instituce je

§ 67

skupiny, jejímž členem je také globální systémově významná
instituce nebo jiná systémově významná instituce, tak tato povinná
osoba na individuálním základě podléhá kombinované kapitálové
rezervě, která je alespoň rovna součtu bezpečnostní kapitálové
rezervy, proticyklické kapitálové rezervy a vyšší z dvojice
kapitálových rezerv zahrnující kapitálovou rezervu pro jinou
systémově významnou instituci a kapitálovou rezervu pro krytí
systémového rizika, které se na ni uplatní na individuálním základě.

součástí skupiny nebo podskupiny, ke které patří G-SVI nebo
J- SVI, nikdy to neznamená, že se na uvedenou instituci na
individuálním základě vztahuje požadavek kombinovaných
kapitálových rezerv, který je nižší než součet bezpečnostní
kapitálové rezervy, proticyklické kapitálové rezervy a vyšší z
dvojice kapitálových rezerv zahrnující kapitálovou rezervu pro
J-SVI a kapitálovou rezervu pro krytí systémového rizika,
které se na danou instituci použijí na individuálním základě.

(5) Pokud se uplatní odstavec 3 a povinná osoba je členem
skupiny, jejímž členem je také globální systémově významná
instituce nebo jiná systémově významná instituce, tak tato povinná
osoba na individuálním základě podléhá kombinované kapitálové
rezervě, která je alespoň rovna součtu bezpečnostní kapitálové
rezervy, proticyklické kapitálové rezervy, kapitálové rezervy pro
jinou systémově významnou instituci a kapitálové rezervy pro krytí
systémového rizika, které se na ni uplatní na individuálním základě.

7. Pokud se v určitém případě použije odstavec 5 a instituce je
součástí skupiny nebo podskupiny, ke které patří G-SVI nebo
J-SVI, nikdy to neznamená, že se na uvedenou instituci na
individuálním základě vztahuje požadavek kombinovaných
kapitálových rezerv, který je nižší než součet bezpečnostní
kapitálové rezervy, proticyklické kapitálové rezervy a součtu
kapitálové rezervy pro J-SVI a kapitálové rezervy pro krytí
systémového rizika, které se na danou instituci použijí na
individuálním základě.

(1) Povinná osoba udržuje kombinovanou kapitálovou 32013L0036 čl. 129 odst. 1
rezervu prostřednictvím kmenového kapitálu tier 1. Není oprávněna
a 5,
k tomuto účelu využít ten kmenový kapitál tier 1, který je povinna
udržovat pro pokrytí požadavků na kapitál podle článku 92 nařízení
nebo pro splnění opatření k nápravě a jiných opatření podle zákona
o bankách, zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, zákona o
podnikání na kapitálovém trhu nebo podle jiných právních
předpisů.
(2) Povinná osoba naplňuje jednotlivé kapitálové rezervy,
které se na ni vztahují, kmenovým kapitálem tier 1, jenž má pro
tento účel k dispozici, v tomto pořadí:

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.
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.
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.

a)

bezpečnostní kapitálová rezerva,

b) proticyklická kapitálová rezerva,
c)

čl. 130 odst.
5,

kapitálové rezervy jiné než podle písmen a) a b).

(3) Povinná osoba, která zcela plní kombinovanou
kapitálovou rezervu, může rozhodnout o rozdělení kmenového
kapitálu tier 1 jen v tom rozsahu, v němž nedojde ke snížení
kmenového kapitálu tier 1 na takovou úroveň, kdy by kombinovaná
kapitálová rezerva již splněna nebyla; rozdělením kmenového
kapitálu tier 1 se rozumí:

4. Instituce nesmí používat kmenový kapitál tier 1
udržovaný za účelem splnění požadavku dle odstavce 3 pro
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a)

čl. 133 odst.
4,

potřeby splnění kteréhokoli z požadavků stanovených podle
článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013 a článků 129 a 130
této směrnice a kteréhokoli z požadavků stanovených podle
článků 102 a 104 této směrnice. Vztahuje-li se na skupinu
určenou jakožto systémově významná instituce, na niž se na
konsolidovaném základě vztahuje kapitálová rezerva pro
G-SVI nebo kapitálová rezerva pro J-SVI v souladu s
článkem 131, také kapitálová rezerva pro krytí systémového
rizika na konsolidovaném základě v souladu s tímto
článkem, použije se vyšší z těchto kapitálových rezerv.
Vztahuje-li se na instituci na individuálním nebo
subkonsolidovaném základě kapitálová rezerva pro J-SVI v
souladu s článkem 131 a kapitálová rezerva pro krytí
systémového rizika v souladu s tímto článkem, použije se
vyšší z těchto dvou.
13. Systémově významné instituce nesmí používat kmenový
kapitál tier 1 udržovaný za účelem splnění požadavků dle
odstavce 4 a 5 pro potřeby splnění kteréhokoli z požadavků
stanovených podle článku 92 nařízení (EU) č. 575/2013 a
čl. 131 odst. článků 129 a 130 této směrnice a kteréhokoli z požadavků
stanovených podle článků 102 a 104 této směrnice.
13,
1. Členské státy zakážou institucím, které splňují požadavek
kombinovaných kapitálových rezerv, provádět rozdělení
výnosů 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.
čl. 141 odst. 1 10. Pro účely odstavců 1 a 2 patří do rozdělení výnosů
a 10
souvisejících s kmenovým kapitálem tier 1:
a) vyplácení peněžních dividend;
b) výplata plně nebo částečně placených prémiových akcií
nebo jiných kapitálových nástrojů uvedených v čl. 26 odst.
1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;
c) výplata nebo nákup vlastních akcií nebo jiných
kapitálových nástrojů uvedených v čl. 26 odst. 1 písm. a)
uvedeného nařízení uskutečněné institucí;
d) vrácení částek vyplacených v souvislosti s kapitálovými
nástroji uvedenými v čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedeného
nařízení;
e) výplata položek uvedených v čl. 26 odst. 1 písm. b) až e)

výplata peněžitého podílu na zisku,

b) poskytnutí plně nebo částečně placených akcií nebo jiných
kapitálových nástrojů podle článku 26 odst. 1 písm. a) nařízení,
c)

splacení nebo odkup vlastních akcií nebo jiných kapitálových
nástrojů podle článku 26 odst. 1 písm. a) nařízení uskutečněné
povinnou osobou,

d) vrácení částek splacených v souvislosti s kapitálovými nástroji
podle článku 26 odst. 1 písm. a) nařízení,
e)

přidělení položek podle článku 26 odst. 1 písm. b) až e)
nařízení.
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uvedeného nařízení.
kombinovanou 32013L0036 čl.141 odst. 2 2. Členské státy požadují, aby instituce, které nesplňují
až 9
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, vypočetly
nejvyšší
rozdělitelnou částku (dále jen „MDA“) v souladu s
a) vypočte nejvyšší částku k možnému rozdělení podle odstavce 2
odstavcem 4 a podaly příslušnému orgánu zprávu o takto
a bez zbytečného odkladu o ní informuje Českou národní
vypočtené MDA.
banku,
Použije-li se první pododstavec, členský stát zakáže každé
takové instituci přijetí kteréhokoli z následujících opatření
b) předtím, než vypočte nejvyšší částku k možnému rozdělení,
předtím, než tato instituce vypočte MDA:
není oprávněna
a) provedení rozdělení výnosů v souvislosti s kmenovým
kapitálem tier 1;
1. rozhodnout o rozdělení kmenového kapitálu tier 1 podle §
67 odst. 3,
b) převzetí závazku výplaty pohyblivé složky odměny nebo
zvláštní penzijní výhody či vyplacení pohyblivé složky
2. převzít závazek výplaty pohyblivé složky odměny nebo
odměny, pokud povinnost k její výplatě vznikla v době, kdy
zvláštních penzijních výhod nebo vyplatit pohyblivou
instituce nesplňovala požadavky kombinovaných kapitálových
rezerv;
složku odměny, pokud povinnost k její výplatě vznikla v
c) provedení plateb na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1.
době, kdy povinná osoba nesplňovala kombinovanou
3. Po dobu, kdy instituce nebude splňovat nebo překračovat na
kapitálovou rezervu,
ni použitelný požadavek kombinovaných kapitálových rezerv,
3. provést výplaty související s nástroji vedlejšího kapitálu
členské státy zakážou této instituci výplatu částky převyšující
tier 1,
MDA, která bude vypočtena v souladu s odstavcem 4,
prostřednictvím některého z opatření uvedených v písmenech
c) prostřednictvím činností podle písmene b) nerozdělí částku
a), b) a c) odstavce 2.
vyšší, než je nejvyšší částka k možnému rozdělení podle
4. Členské státy požadují, aby instituce vypočetly MDA
odstavce 2.
vynásobením částky vypočtené v souladu s odstavcem 5
činitelem určeným v souladu s odstavcem 6. Opatření uvedená
(2) Povinná osoba vypočte nejvyšší částku k možnému
v odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) mají za
rozdělení podle vztahu
následek snížení MDA.
5. První z činitelů součinu podle odstavce 4 se bude skládat z:
MDA = (P I + P YE – T) · F,
a) předběžných zisků, které nejsou zahrnuty v kmenovém
kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a
kde:
které byly vytvořeny po vydání posledního rozhodnutí o
označuje zisk za běžné účetní období nezahrnutý do
PI
rozdělení zisků nebo přijetí kteréhokoli z opatření uvedených v
kmenového kapitálu tier 1 podle článku 26 odst. 2 nařízení,
odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) tohoto článku;
který byl vytvořen od posledního rozhodnutí o rozdělení
plus
zisku nebo přijetí kteréhokoli z opatření podle odstavce 1
b) výročních zisků, které nejsou zahrnuty v kmenovém
písm. b),
kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a
P YE označuje zisk za předchozí účetní období nezahrnutý do
které byly vytvořeny po vydání posledního rozhodnutí o
kmenového kapitálu tier 1 podle článku 26 odst. 2 nařízení,
rozdělení zisků nebo přijetí kteréhokoli z opatření uvedených v
který byl vytvořen od posledního rozhodnutí o rozdělení
odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) tohoto článku;
zisku nebo přijetí kteréhokoli z opatření podle odstavce 1

§ 68 odst. 1
(1) Povinná
a2
kapitálovou rezervu,

osoba,

která

neplní
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T
F

písm. b),
označuje daň, která by byla splatná, pokud by zisky P I a P YE
nebyly rozděleny,
označuje multiplikační faktor.

mínus
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 bude určen následovně:
a) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný dotčenou
institucí, který není používán pro účely plnění požadavku na
kapitál dle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013,
vyjádřený jako procento z celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 uvedeného nařízení, bude
nacházet v prvním (tj. nejnižším) kvartilu požadavku
kombinovaných kapitálových rezerv, bude hodnota druhého
činitele součinu 0;
b) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný dotčenou
institucí, který není používán pro účely plnění požadavku na
kapitál dle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013,
vyjádřený jako procento z celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 tohoto nařízení, bude
nacházet ve druhém kvartilu požadavku kombinovaných
kapitálových rezerv, bude hodnota druhého činitele součinu
0,2;
c) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný dotčenou
institucí, který není používán pro účely plnění požadavku na
kapitál dle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013,
vyjádřený jako procento z celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 uvedeného nařízení, bude
nacházet ve třetím kvartilu požadavku kombinovaných
kapitálových rezerv, bude hodnota druhého činitele součinu
0,4;
d) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný dotčenou
institucí, který není používán pro účely plnění požadavku na
kapitál dle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013,
vyjádřený jako procento z celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 uvedeného nařízení, bude
nacházet v čtvrtém (tj. nejvyšším) kvartilu požadavku
kombinovaných kapitálových rezerv, bude hodnota druhého
činitele součinu 0,6;
Dolní a horní hranice každého kvartilu požadavku
kombinovaných kapitálových rezerv budou vypočteny
následovně:
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„Qn“ označuje pořadové číslo dotčeného 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 porušení
povinnosti nebo splnění podmínky pro zahájení insolvenčního
řízení proti dotčené instituci.
8. V případě, že instituce nesplňuje požadavek kombinovaných
kapitálových rezerv a má v úmyslu provést výplatu svých
rozdělitelných zisků nebo přijmout některé z opatření
uvedených v odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) a c),
vyrozumí příslušný orgán a poskytne mu následující
informace:
a) výši kapitálu udržovaného dotčenou institucí, rozčleněnou
na následující položky:
i) kmenový kapitál tier 1;
ii) vedlejší kapitál tier 1;
iii) kapitál tier 2;
b) výši svých předběžných a výročních zisků;
c) MDA vypočtenou v dsouladu s odstavcem 4;
d) částku rozdělitelných zisků, kterou má v úmyslu vyplatit
jako:
i) platby dividend;
ii) zpětné odkupy akcií;
iii) platby na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1;
iv) platbu pohyblivé složky odměny nebo zvláštní penzijní
výhody, bez ohledu na skutečnost, zda se tak má stát
prostřednictvím vytvoření nové povinnosti k výplatě nebo
výplatou na základě povinnosti vzniklé v době, kdy instituce
nesplňovala na ni použitelné požadavky kombinovaných
kapitálových rezerv.
9. Instituce udržují v platnosti opatření k zajištění toho, aby
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(3) Multiplikační faktor F se stanoví takto:
32013L0036 čl.141 odst. 2
pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou,
až 6
který není použit pro účely splnění požadavku na kapitál podle
článku 92 odst. 1 nařízení, vyjádřený v procentech v poměru k
celkovému objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3
nařízení, nachází v prvním (nejnižším) intervalu požadované
kombinované kapitálové rezervy, nebo-li je vyšší než jeho
dolní hranice a není vyšší než jeho horní hranice, pak F = 0;
b) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou,
který není použit pro účely splnění požadavku na kapitál podle
článku 92 odst. 1 nařízení, vyjádřený v procentech v poměru k
celkovému objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3
nařízení, nachází v druhém intervalu požadované kombinované
kapitálové rezervy, nebo-li je vyšší než jeho dolní hranice a
není vyšší než jeho horní hranice, pak F =0,2;
c) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou,
který není použit pro účely splnění požadavku na kapitál podle
článku 92 odst. 1 nařízení, vyjádřený v procentech v poměru k
celkovému objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3
nařízení, nachází ve třetím intervalu požadované kombinované
kapitálové rezervy, nebo-li je vyšší než jeho dolní hranice a
není vyšší než jeho horní hranice, pak F =0,4;
d) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný povinnou osobou,
který není použit pro účely splnění požadavku na kapitál podle
článku 92 odst. 1 nařízení, vyjádřený v procentech v poměru k
celkovému objemu rizikové expozice podle článku 92 odst. 3
nařízení, nachází ve čtvrtém intervalu požadované
kombinované kapitálové rezervy, nebo-li je vyšší než jeho
dolní hranice, pak F =0,6.

§ 68 odst. 3
a4
a)

(4) Dolní hranice a horní hranice každého intervalu se
vypočte podle vztahů

DH q =

CombiB
⋅ (q − 1)
4
,
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byly částky rozdělitelných zisků a MDA vypočteny správně, a
musí být schopny na žádost příslušného orgánu přesnost tohoto
výpočtu prokázat.
2. Členské státy požadují, aby instituce, které nesplňují
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv, vypočetly
nejvyšší rozdělitelnou částku (dále jen „MDA“) v souladu s
odstavcem 4 a podaly příslušnému orgánu zprávu o takto
vypočtené MDA.
Použije-li se první pododstavec, členský stát zakáže každé
takové instituci přijetí kteréhokoli z následujících opatření
předtím, než tato instituce vypočte MDA:
a) provedení rozdělení výnosů v souvislosti s kmenovým
kapitálem tier 1;
b) převzetí závazku výplaty pohyblivé složky odměny nebo
zvláštní penzijní výhody či vyplacení pohyblivé složky
odměny, pokud povinnost k její výplatě vznikla v době, kdy
instituce nesplňovala požadavky kombinovaných kapitálových
rezerv;
c) provedení plateb na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1.
3. Po dobu, kdy instituce nebude splňovat nebo překračovat na
ni použitelný požadavek kombinovaných kapitálových rezerv,
členské státy zakážou této instituci výplatu částky převyšující
MDA, která bude vypočtena v souladu s odstavcem 4,
prostřednictvím některého z opatření uvedených v písmenech
a), b) a c) odstavce 2.
4. Členské státy požadují, aby instituce vypočetly MDA
vynásobením částky vypočtené v souladu s odstavcem 5
činitelem určeným v souladu s odstavcem 6. Opatření uvedená
v odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) mají za
následek snížení MDA.
5. První z činitelů součinu podle odstavce 4 se bude skládat z:
a) předběžných zisků, které nejsou zahrnuty v kmenovém
kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a
které byly vytvořeny po vydání posledního rozhodnutí o
rozdělení zisků nebo přijetí kteréhokoli z opatření uvedených v
odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) tohoto článku;
plus
b) výročních zisků, které nejsou zahrnuty v kmenovém
kapitálu tier 1 podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a
které byly vytvořeny po vydání posledního rozhodnutí o

HH q =

rozdělení zisků nebo přijetí kteréhokoli z opatření uvedených v
odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) nebo c) tohoto článku;
mínus
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 bude určen následovně:
a) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný dotčenou
institucí, který není používán pro účely plnění požadavku na
kapitál dle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013,
vyjádřený jako procento z celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 uvedeného nařízení, bude
nacházet v prvním (tj. nejnižším) kvartilu požadavku
kombinovaných kapitálových rezerv, bude hodnota druhého
činitele součinu 0;
b) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný dotčenou
institucí, který není používán pro účely plnění požadavku na
kapitál dle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013,
vyjádřený jako procento z celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 tohoto nařízení, bude
nacházet ve druhém kvartilu požadavku kombinovaných
kapitálových rezerv, bude hodnota druhého činitele součinu
0,2;
c) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný dotčenou
institucí, který není používán pro účely plnění požadavku na
kapitál dle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013,
vyjádřený jako procento z celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 uvedeného nařízení, bude
nacházet ve třetím kvartilu požadavku kombinovaných
kapitálových rezerv, bude hodnota druhého činitele součinu
0,4;
d) pokud se kmenový kapitál tier 1 udržovaný dotčenou
institucí, který není používán pro účely plnění požadavku na
kapitál dle čl. 92 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013,
vyjádřený jako procento z celkového objemu rizikové expozice
vypočteného podle čl. 92 odst. 3 uvedeného nařízení, bude
nacházet v čtvrtém (tj. nejvyšším) kvartilu požadavku
kombinovaných kapitálových rezerv, bude hodnota druhého
činitele součinu 0,6;
Dolní a horní hranice každého kvartilu požadavku
kombinovaných kapitálových rezerv budou vypočteny

CombiB
⋅q
4
,

kde:
DH
HH
CombiB

q

označuje dolní hranici každého intervalu,
označuje horní hranici každého intervalu,
označuje celkovou kombinovanou kapitálovou
rezervu, kterou má povinná osoba udržovat,
vyjádřenou v českých korunách,
označuje pořadové číslo příslušného intervalu a
nabývá hodnot 1, 2, 3 nebo 4.
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následovně:

§ 69

(1) Omezení podle § 68 odst. 1 se týkají pouze plateb, 32013L0036 čl.141 odst. 7
které by měly za následek snížení kmenového kapitálu tier 1 nebo
až 9
snížení zisků, za podmínky, že odložení nebo neprovedení platby
nenaplní událost selhání nebo podmínku pro zahájení insolvenčního
řízení vztahující se na dotčenou povinnou osobu.
(2) Pokud povinná osoba nesplňuje kombinovanou
kapitálovou rezervu a hodlá provést výplatu částky k možnému
rozdělení nebo přijmout některé z opatření podle § 68 odst. 1 písm.
b), informuje o tom bez zbytečného odkladu Českou národní banku
a poskytne jí alespoň informace o
a) výši kapitálu udržovaného dotčenou povinnou osobou v
členění na
1. kmenový kapitál tier 1,
2. vedlejší kapitál tier 1 a
3. kapitál tier 2,
b) výši zisku za běžné účetní období a zisku za předchozí účetní
období,
c) nejvyšší částce k možnému rozdělení vypočtené podle § 68
odst. 2,
d) zamýšlených opatřeních, jestliže jde o:
1. platby podílů na zisku,
2. odkupy vlastních akcií nebo jiných kapitálových nástrojů
podle článku 26 odst. 1 písm. a) nařízení povinnou
osobou,
3. platby na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1, nebo
4. výplaty pohyblivé složky odměny nebo zvláštních
penzijních výhod bez ohledu na skutečnost, zda se tak má
stát na základě nově vzniklého závazku k výplatě nebo na
základě závazku vzniklého v době, kdy povinná osoba
nesplňovala na ni se vztahující požadavek na
kombinovanou kapitálovou rezervu a
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„Qn“ označuje pořadové číslo dotčeného 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 porušení
povinnosti nebo splnění podmínky pro zahájení insolvenčního
řízení proti dotčené instituci.
8. V případě, že instituce nesplňuje požadavek kombinovaných
kapitálových rezerv a má v úmyslu provést výplatu svých
rozdělitelných zisků nebo přijmout některé z opatření
uvedených v odst. 2 druhém pododstavci písm. a), b) a c),
vyrozumí příslušný orgán a poskytne mu následující
informace:
a) výši kapitálu udržovaného dotčenou institucí, rozčleněnou
na následující položky:
i) kmenový kapitál tier 1;
ii) vedlejší kapitál tier 1;
iii) kapitál tier 2;
b) výši svých předběžných a výročních zisků;
c) MDA vypočtenou v dsouladu s odstavcem 4;
d) částku rozdělitelných zisků, kterou má v úmyslu vyplatit
jako:
i) platby dividend;
ii) zpětné odkupy akcií;
iii) platby na nástroje vedlejšího kapitálu tier 1;
iv) platbu pohyblivé složky odměny nebo zvláštní penzijní
výhody, bez ohledu na skutečnost, zda se tak má stát
prostřednictvím vytvoření nové povinnosti k výplatě nebo
výplatou na základě povinnosti vzniklé v době, kdy instituce
nesplňovala na ni použitelné požadavky kombinovaných
kapitálových rezerv.

e)

§ 70

§ 93 písm.
b)

§ 108 odst.
2

(3) Povinná osoba zajistí správnost vyčíslení částek a
dopadů zamýšlených opatření podle odstavce 2 písm. e) a správnost
výpočtu nejvyšší částky k možnému rozdělení a je schopna České
národní bance na vyžádání správnost tohoto výpočtu prokázat.
Plán na obnovení kapitálu obsahuje
32013L0036 čl. 142 odst.2
a) opatření, která mají zajistit zvýšení kapitálových poměrů
povinné osoby s cílem splnit požadavek kombinované
kapitálové rezervy 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.
b) o majetkoprávních vztazích mezi členy konsolidačního celku, 32013L0036 čl. 106 odst. 2
jehož je součástí, a jeho řídicím a kontrolním systému, je uveden v
příloze č. 11 této vyhlášky.

(2) Povinná osoba, která používá interní přístup pro 32013L0036 čl. 78 odst. 1
výpočet objemů rizikově vážených expozic nebo pro výpočet
a2
kapitálových požadavků jiných, než jsou kapitálové požadavky k
operačnímu riziku, informuje Českou národní banku o výsledcích
výpočtů svých interních přístupů pro své expozice nebo pozice
uvedené ve srovnávacích portfoliích spolu s vysvětlením použitých
metodik, a to podle stavu ke dni 31. prosince nejpozději do 30.
dubna následujícího roku a v souladu s předpisem Evropské unie
upravujícím předkládání těchto informací a srovnávání portfolia17).
17)

Příloha č. 1
bod 1.

předpokládaných dopadech opatření podle písmene d) na
kmenový kapitál tier 1 nebo zisky podle písmene b).

Čl. 78 odst. 2 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/36/EU.

1. Povinná osoba uplatňuje

32013L0036

a) obecné a ostatní zásady odměňování na celkový systém
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čl. 92 odst. 2

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.

2. V plánu zachování kapitálu musí být uvedeno následující:
a) odhady příjmů a výdajů a předpokládaná rozvaha;
b) opatření na zvýšení podílů kapitálů instituce;
c) plán a časový rámec navýšení kapitálu s cílem splnit
požadavek kombinovaných kapitálových rezerv v plném
rozsahu;
d) veškeré další informace, které příslušný orgán považuje za
nezbytné pro provedení posouzení požadovaného dle odstavce
3.
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.
1. Příslušné orgány zajistí, aby instituce, jimž je povoleno
používat interní přístupy pro výpočet objemů rizikově
vážených expozic nebo kapitálových požadavků s výjimkou
operačního rizika, podávaly zprávy o výsledcích výpočtů
svých interních přístupů pro své expozice nebo pozice, které
jsou uvedeny ve srovnávacích portfoliích. Výsledky svých
výpočtů spolu s vysvětlením metodik použitých na jejich
provedení předkládají instituce příslušnému orgánu ve vhodné
frekvenci, nejméně jednou ročně.
2. Příslušné orgány zajistí, aby instituce předávaly příslušným
orgánům a orgánu EBA výsledky výpočtů uvedených v
odstavci 1 v souladu se šablonou vyvinutou orgánem EBA v
souladu s odstavcem 8. Pokud se příslušné orgány rozhodnou,
že vyvinou konkrétní portfolia, učiní tak v konzultaci s
orgánem EBA a zajistí, aby instituce podívaly zprávy o
výpočtech odděleně od výsledků výpočtů pro portfolia EBA.

2. Příslušné orgány zajistí, aby při vytváření a uplatňování
zásad celkového odměňování zahrnujícího mzdy a zvláštní

odměňování povinné osoby a pro odměňování všech
pracovníků,

penzijní výhody pro kategorie zaměstnanců, včetně
vrcholného vedení, zaměstnanců odpovědných za činnosti
spojené s podstupováním rizik a zaměstnanců v kontrolních
funkcích, pro všechny zaměstnance, kterým je vyplácena
celková odměna, díky níž se dostávají do stejné příjmové
skupiny jako vrcholné vedení, a zaměstnance odpovědné za
činnosti spojené s podstupováním rizik, jejichž činnosti
mají podstatný vliv na jejich rizikový profil, dodržovaly
instituce následující zásady způsobem a v rozsahu, 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;
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;

b) zvláštní zásady a postupy odměňování na vybrané oblasti
celkového systému odměňování povinné osoby a alespoň pro
odměňování vybraných pracovníků a jimi tvořených skupin
pracovníků, jejichž činnosti mají významný vliv na celkový
rizikový profil povinné osoby (dále jen „vybraní
pracovníci“), ledaže by uplatnění postupů podle bodů 13 až
20 nebylo přiměřené vlivu vybraného pracovníka nebo
skupiny vybraných pracovníků na celkový rizikový profil
povinné osoby; ustanovení písmene c) tím není dotčeno; za
zavedení, udržování a uplatňování kritérií pro určování
vybraných pracovníků odpovídá povinná osoba.
c) …

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:
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Příloha č. 1
bod 2.

2. Zásady odměňování podle bodu 1 povinná osoba vhodným 32013L0036
způsobem zohlední při odměňování dalších právnických nebo
fyzických osob, pokud fakticky vykonávají činnost pro
povinnou osobu a tato činnost má významný vliv na celkový
rizikový profil povinné osoby nebo jejichž odměňování je
obdobné jako u vybraných pracovníků podle bodu 1 písm. b)
bodů 2 a 4, a to bez ohledu na právní vztah s povinnou osobou,
právní formu a zeměpisné umístění.

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.
čl. 92 odst. 1, 1. Příslušné orgány zajistí uplatnění odstavce 2 tohoto
článku a článků 93, 94 a 95 u institucí na úrovni skupiny,
mateřské společnosti a dceřiných společností, včetně těch,
které byly vytvořeny v offshore finančních centrech.
čl. 94 odst. 1 q) pohyblivá složka odměny není vyplácena s využitím
nástrojů či metod, jež umožňují nedodržet tuto směrnici
písm. q),
nebo nařízení (EU) č. 575/2013.
čl. 74 odst. 3, 3. EBA vydá pokyny pro systémy, postupy a mechanismy
uvedené v odstavci 1 v souladu s odstavcem 2.
čl. 75 odst. 2

Příloha č. 1
bod 3.

3. Obecné zásady a postupy odměňování
a)

32013L0036

podporují řádné a efektivní řízení rizik a jsou s ním v
souladu,

b) nepodněcují k podstupování rizika nad rámec míry rizika
akceptované povinnou osobou,
c)

jsou

v

souladu

se

strategií,

cíli,

hodnotami

a
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čl. 92 odst. 2
písm. a) a b),

2. EBA vydá pokyny pro řádné zásady odměňování, které
jsou v souladu se zásadami stanovenými v článcích 92 až
95. Pokyny zohledňují zásady řádné politiky odměňování
uvedené v doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 30.
dubna 2009 o politice odměňování v odvětví finančních
služeb ( 1 ).
ESMA úzce spolupracuje s orgánem EBA při vypracování
pokynů pro zásady odměňování pro kategorie zaměstnanců,
kteří se podílejí na zajišťování investičních služeb a
činností ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice
2004/39/ES.
EBA používá informace, které obdrží od příslušných
orgánů v souladu s odstavcem 1, ke srovnávání trendů a
postupů odměňování na úrovni Unie.
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;

dlouhodobými zájmy povinné osoby,

čl. 94 odst. 1
písm. c)

d) zahrnují opatření k zamezování střetům zájmů v
souvislosti s odměňováním a
e)

c) celková výše pohyblivé složky odměny neomezuje
schopnost instituce posilovat svůj kapitál;

zajišťují, že pohyblivé složky odměny jako celek
neomezují schopnost povinné osoby posílit kapitál.

Příloha č. 1
bod 4.

4. Kontrolní orgán schvaluje a pravidelně vyhodnocuje souhrnné 32013L0036
zásady odměňování vybraných pracovníků nebo jejich skupin;
tato činnost se považuje za zvláštní kontrolní činnost
kontrolního orgánu.

čl. 92 odst. 2
písm. c)

c) vedoucí orgán instituce v rámci své kontrolní funkce
přijímá a pravidelně přezkoumává obecné zásady
odměňování a odpovídá za dozor nad jejich uplatňováním;

Příloha č. 1
bod 5.

5. Uplatňování zásad odměňování vybraných pracovníků nebo 32013L0036
jejich skupin je alespoň jedenkrát ročně podrobeno celkovému
nezávislému vnitřnímu prověření z hlediska souladu se
souhrnnými zásadami odměňování vybraných skupin
pracovníků, schválenými kontrolním orgánem.
6. Aniž by tím byla dotčena ustanovení jiných právních předpisů, 32013L0036
zásady odměňování vybraných pracovníků jednoznačně
rozlišují mezi kritérii pro stanovení

čl. 92 odst. 2
písm. d)

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;

Příloha č. 1
bod 6.

a)

čl. 92 odst. 2
písm. g)

základní pevné části odměny, která by měla zejména odrážet
příslušné odborné zkušenosti a stanovenou pracovní náplň
pracovníka, a

b) pohyblivé složky odměny, která by měla odrážet udržitelný
výkon povinné osoby, zohledňovat rizika a výkon nad rámec
toho, co je požadováno ke splnění popisu pracovní náplně
vybraného pracovníka.
Příloha č. 1
bod 7.

7. Pracovníci ve vnitřních kontrolních funkcích jsou odměňováni 32013L0036
podle plnění cílů stanovených pro danou kontrolní funkci,
nezávisle na výkonnosti útvarů, které kontrolují.

čl. 92 odst. 2
písm. e)

Příloha č. 1
bod 8.

8. Odměňování pracovníků ve vedení výkonu funkce řízení rizik, 32013L0036
funkce vnitřního auditu a funkce compliance je pod přímým
dohledem výboru pro odměňování, nebo kontrolního orgánu.

čl. 92 odst. 2
písm. f)

Příloha č. 1
bod 9.

9. Pokud jsou stanoveny výkonnostní odměny,

čl. 94 odst. 1
písm. a), b) a

a)

32013L0036

celková odměna je založena na kombinaci hodnocení
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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.
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.
a) je-li odměna vázána na výsledky, je celková částka
odměny založena na kombinaci posouzení výsledků daného

individuální pracovní výkonnosti a výkonnosti dotčeného
útvaru s hodnocením celkových výsledků povinné osoby,

j)

b) při hodnocení individuální pracovní výkonnosti se
zohlední finanční i nefinanční kritéria,
hodnocení výkonnosti je založeno na víceletém základě
tak, aby bylo zajištěno, že proces odměňování je založen
na dlouhodobějších výsledcích a že uvolňování částí
pohyblivé složky odměn založených na hodnocení
výkonnosti je rozloženo do období, jehož délka zohledňuje
cyklus podnikání povinné osoby a s ním spojených rizik, a

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 rozloženy do období, v
němž je zohledněn příslušný hospodářský cyklus úvěrové
instituce a její obchodní rizika;

d) postup měření výkonnosti pro účely kalkulace pohyblivé
složky odměny nebo pohyblivých složek odměn jako
celku zahrnuje úpravy, které zohlední všechny druhy
stávajících a budoucích rizik i náklady na zajištění
požadovaného kapitálu a likvidity.

j) měření výsledků používané jako základ pro výpočet
pohyblivých složek odměny nebo celkových pohyblivých
složek odměny zahrnuje úpravu o všechny druhy
současných a budoucích rizik a zohledňuje náklady kapitálu
a potřebnou likviditu;

c)

Příloha č. 1
bod 10.

10. Pevná a pohyblivá složka celkové odměny vybraného 32013L0036
pracovníka jsou vhodně vyvážené; pevná složka odměny tvoří
dostatečně velký podíl celkové odměny, aby bylo možno
uplatňovat plně flexibilní přístup k pohyblivé složce odměny,
včetně možnosti pohyblivou složku odměny nevyplatit. Povinná
osoba stanoví vhodný poměr mezi pevnou a pohyblivou složkou
odměny individuálně pro jednotlivé osoby nebo skupiny osob,
přičemž platí:
a)

jednotlivce a obchodního útvaru a posouzení celkových
výsledků instituce, přičemž při posuzování výsledků
daného jednotlivce se přihlíží ke kritériím finančního i
nefinančního charakteru;

pohyblivá složka nepřesahuje u žádného jednotlivce 100 %
pevné složky jeho celkové odměny, ledaže společníci nebo
členové povinné osoby schválí vyšší maximální úroveň
poměru mezi pevnou a pohyblivou složkou odměny za
předpokladu, že celková úroveň pohyblivé složky nepřesáhne
u žádného jednotlivce 200 % pevné složky jeho celkové
odměny, a

b) povinná osoba může uplatnit pro účely výpočtu výše
pohyblivé složky odměny diskontní sazbu až do 25 %
celkového objemu pohyblivé složky odměny u kteréhokoli
jednotlivce za předpokladu, že je vyplacena prostřednictvím
nástrojů, jež jsou odloženy na dobu nejméně 5 let.
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čl. 94 odst.1
písm. f) a g)
bod (i) - (iii)

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.
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 zaměstnanců, 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 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.
— zaměstnanci, 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.
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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;
Příloha č. 1
bod 11.

11. Vyšší poměr pevné a pohyblivé složky celkové odměny podle 32013L0036
bodu 10 písm. a) je schválen tímto postupem:
a)

společníci nebo členové povinné osoby jednají na
základě podrobného doporučení vypracovaného
povinnou osobou, obsahujícího důvody pro požadované
schválení a jeho rozsah, včetně uvedení počtu
vybraných pracovníků, na které se bude vztahovat,
jejich funkce, a očekávaný dopad na požadavek
udržovat řádný kapitál,

b) společníci nebo členové povinné osoby 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 akcií nebo vlastnických
podílů,
c)

povinná osoba v dostatečném časovém předstihu
uvědomí všechny společníky nebo členy povinné osoby
o tom, že bude žádat o souhlas s návrhem podle bodu
10 písm. a),

d) povinná osoba neprodleně uvědomí Českou národní
banku o svém doporučení společníkům nebo členům i o
navrhovaném vyšším maximálním poměru pevné
a pohyblivé složky celkové odměny a jeho odůvodnění
a je schopna České národní bance prokázat, že
navrhovaný vyšší poměr není v rozporu s povinnostmi
povinné osoby podle této vyhlášky nebo nařízení, s
ohledem zejména na požadavky na kapitál,
e)

povinná osoba neprodleně uvědomí Českou národní
banku o rozhodnutích přijatých jejími společníky nebo
členy, a to včetně veškerých vyšších maximálních
poměrů podle bodu 10 písm. a), které byly schváleny,

f)

vybraní pracovníci, jichž se uvedená vyšší maximální
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čl. 94 odst. 1
písm. g) bod
(ii)

(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.
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 zaměstnanců, na než 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

úroveň pohyblivé složky odměny podle bodu 10 písm.
a) přímo týká, nesmějí případně přímo ani nepřímo
uplatňovat při souvisejících jednáních jakákoli
hlasovací práva, která mohou mít jako společníci nebo
členové povinné osoby; povinná osoba pro tyto případy
upraví ve svých stanovách pravidla pro posuzování
schopnosti valné hromady nebo členské schůze se
usnášet.

Příloha č. 1
bod 12.

12. Alokace pohyblivých složek odměn vybraných pracovníků 32013L0036
zohledňuje všechny druhy stávajících a budoucích rizik.

čl. 94 odst. 1
písm. k)

Příloha č. 1
bod 13.

13. Vznik nároku na podstatnou část pohyblivé složky odměny, a to 32013L0036
nejméně 40 %, je oddálen alespoň do následujících 3 až 5 let;
délka období je vhodně stanovena s ohledem na povahu
podnikání povinné osoby, jeho rizika a činnosti dotčeného
vybraného pracovníka. Nárok na oddálenou část pohyblivé
složky odměny nelze přiznat rychleji než na poměrném základě
vůči celkové délce období, do kterého bylo přiznání nároku
podstatné části pohyblivé složky odměny oddáleno. V případě,
že část pohyblivé složky odměny dosahuje mimořádně
vysokého objemu, je oddáleno přiznání nároku alespoň ve výši
60 % tohoto objemu.

čl. 94 odst. 1
písm. m)

Příloha č. 1
bod 14

14. Podstatná část, nejméně však 50 % oddálené a 50 % neoddálené 32013L0036
pohyblivé složky odměny vybraného pracovníka, je tvořena
vhodnou kombinací
a) kapitálových nástrojů, anebo jiných majetkových hodnot podle
právní formy povinné osoby, nástrojů souvisejících s
kapitálovými nástroji nebo, v případě, že povinná osoba
nevydala kapitálové nástroje přijaté k obchodování na
regulovaném trhu, dalších nepeněžních nástrojů a

čl. 94 odst. 1
písm. l)

b) je-li to vhodné, nástrojů podle článků 52 nebo 63 nařízení nebo
jinými nástroji, které lze plně přeměnit na nástroje kmenového
kapitálu tier 1 nebo odepsat a které vždy odpovídajícím
způsobem náležitě zohledňují úvěrovou kvalitu povinné osoby
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pododstavce tohoto bodu, které byly schváleny, a příslušné
orgány využijí obdržené informace ke srovnání postupů
institucí v tomto ohledu. Příslušné orgány 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.
— zaměstnanci, 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;

k) stanovení pohyblivých složek odměny v rámci instituce
také zohlední všechny druhy stávajících a budoucích rizik;

m) výplata podstatné části, avšak v každém případě alespoň
40 % pohyblivé složky odměny, se odkládá na dobu, která
není kratší než tři až pět let a která náležitým způsobem
odpovídá povaze činnosti, rizikům s ním spojeným a
činnostem vykonávaným dotyčným zaměstnancem.
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
zaměstnancem;
l) významná část, avšak v každém případě alespoň 50 %
každé pohyblivé složky odměny se skládá z vyváženého
poměru mezi:
i) akciemi nebo rovnocennými vlastnickými podíly v
závislosti na právní struktuře dotyčné instituce nebo nástroji
spojenými s akciemi či rovnocennými nepeněžními nástroji
v případě nekotované instituce, a
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

Příloha č. 1
bod 15.

Příloha č. 1
bod 16.

Příloha č. 1
bod 17.

při zohlednění zásady trvalého fungování povinné osoby na
finančním trhu v souladu s předmětem a plánem její činnosti a
jsou odpovídajícím způsobem použitelné pro účely pohyblivé
složky odměny.
15. Nástroje podle bodu 14 jsou po přiměřenou dobu podle zásad 32013L0036
povinné osoby zadržovány tak, aby byla motivace vybraných
pracovníků provázána s dlouhodobými zájmy povinné osoby.

16. Nástroje podle bodu 14 vydané povinnou osobou nebo osobou s 32013L0036
úzkým propojením se bez dalšího nepovažují za nástroje, které
odpovídajícím způsobem náležitě zohledňují úvěrovou kvalitu
povinné osoby při zohlednění zásady trvalého fungování
povinné osoby na finančním trhu v souladu s předmětem a
plánem její činnosti, ledaže je povinná osoba schopna prokázat
opak.
17. Nárok na pohyblivou složku odměny nebo jakékoli její části je 32013L0036
přiznán pouze tehdy, je-li to udržitelné vzhledem k celkové
finanční situaci povinné osoby a odůvodněné výkonností
dotčeného útvaru a individuální pracovní výkonností dotčeného
vybraného pracovníka. V opačném případě se nárok nepřizná,
anebo se přizná pouze v omezeném rozsahu.

a byly odpovídajícím způsobem využity pro účely
pohyblivé složky odměny.
čl. 94 odst. 1
písm. l),
druhý
pododst.

čl. 94 odst.1
písm. l),
druhý
pododst.
druhá věta

n) pohyblivá složka odměny, včetně části s odloženou
čl. 94 odst.1
písm. n) první splatností, se vyplácí či převádí pouze v případě, že je tento
krok udržitelný na základě finanční situace instituce jako celku
pododst.
a odůvodněný výsledky instituce, obchodního útvaru a
dotyčného jednotlivce.

Příloha č. 1
bod 18.

18. Povinná osoba zavede opatření, která jí umožní odejmout již 32013L0036
přiznanou pohyblivou složku odměny nebo jakékoli její části
a požadovat zpět již vyplacenou pohyblivou složku odměny;
ustanovení jiných právních předpisů tím nejsou dotčena.

čl. 94 odst.1
písm. n),
druhý
pododst.

Příloha č. 1
bod 19.

19. V případě nepříznivé finanční výkonnosti nebo jejího poklesu 32013L0036
je celková pohyblivá složka odměn podstatně snížena, včetně
uplatnění opatření podle bodů 17 a 18, a to jak v aktuálním
odměňování, tak i v odměnách za předchozí období.

čl. 94 odst.1
písm. n)
druhý
pododst.

Příloha č. 1
bod 20.

20. Povinná osoba stanoví konkrétní kritéria pro použití systému 32013L0036
nepřiznání části, anebo celého nároku na odměnu a zpětného
vyžadování již vyplacené odměny. Tato kritéria se vztahují
zejména na situace, kdy vybraný pracovník

čl. 94 odst.1
písm. n) třetí
pododst.
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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;
Členské státy nebo jejich příslušné orgány mohou omezit
druhy a rysy těchto nástrojů či případně některé nástroje
zakázat.

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 dříve vydělaných částek, a to i
prostřednictvím systému malusů či zpětného vymáhání částek;
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 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

a)

zaměstnanec:
i) se účastnil nebo nesl odpovědnost za jednání, které vedlo k
významným ztrátám pro instituci;
ii) nesplnil odpovídající normy způsobilosti a korektnosti.

se účastnil nebo nesl odpovědnost za jednání, které vedlo
k významným ztrátám povinné osoby,

b) nedodržel odpovídající standardy důvěryhodnosti, odborné
způsobilosti a zkušenosti.
Příloha č. 1
bod 21.

21. Zásady poskytování případných zvláštních penzijních výhod, 32013L0036
poskytovaných vybraným pracovníkům mimo rámec
případného plošného programu povinné osoby pro pracovníky
včetně případného zaměstnaneckého připojištění, jsou v
souladu se strategií, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy
povinné osoby. Za zvláštní penzijní výhody se nepovažují
příspěvky v rámci zaměstnaneckého penzijního pojištění,
penzijního připojištění se státním příspěvkem, doplňkového
penzijního spoření, důchodového pojištění nebo příspěvky
obdobné povahy obvyklé pro pracovníky povinné osoby.
Zvláštní penzijní výhody jsou součástí pohyblivé složky
odměny. Pokud vybraný pracovník
a)

Příloha č. 1
bod 22.

22.

Příloha č. 1
bod 23.

23.

Příloha č. 1
bod 24.

24.

Příloha č. 1
bod 25.

25.

čl. 94 odst. 1
písm. o)

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;

odejde před vznikem nároku na důchod, zvláštní penzijní
výhody budou povinnou osobou oddáleny po dobu 5 let ve
formě nástrojů podle bodu 14,

b) dosáhne nároku na důchod, budou mu zvláštní penzijní
výhody přiznány ve formě nástrojů podle bodu 14 a
povinná osoba bude mít povinnost je 5 let zadržovat.
Pohyblivá složka odměny není vyplácena v nástrojích, anebo
formou, která by umožnila obcházení požadavků této
vyhlášky nebo jiných právních předpisů.
Povinná osoba smluvně zaváže vybrané pracovníky, aby
neuplatňovali pojištění nebo jiné zajišťovací strategie spojené
s jejich odměňováním nebo odpovědností, které by mohly
ohrozit nebo omezit účinky rizikově zaměřených prvků zásad
odměňování.
Pohyblivá složka odměny, která je zaručena bez ohledu na
výkonnost, je poskytována výjimečně a jen v případě, že
povinná osoba udržuje dostatečné kapitálové vybavení, a je
upravena pouze jde-li o získávání nových vybraných
pracovníků; tento způsob odměňování je omezen na období
prvního roku po nástupu nového vybraného pracovníka.
Smluvně zaručená pohyblivá složka odměny neodpovídá
řádnému řízení rizik ani zásadě odměny za výkon, a tudíž není

32013L0036

čl. 94 odst. 1
písm. q)

32013L0036

čl. 94 odst. 1
písm. p)

32013L0036

čl. 94 odst. 1
písm. e)

32013L0036

čl. 94 odst. 1
písm.d)
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q) pohyblivá složka odměny není vyplácena s využitím
nástrojů či metod, jež umožňují nedodržet tuto směrnici
nebo nařízení (EU) č. 575/2013.
p) zaměstnanci 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;
e) smluvně zaručená pohyblivá složka odměny je
poskytována výjimečně a pouze v souvislosti s náborem
nových zaměstnanců a za předpokladu, že instituce má
zdravou a silnou kapitálovou základnu, a je omezena na
první rok zaměstnání;
d) smluvně zaručená pohyblivá složka odměny neodpovídá
řádnému řízení rizik ani zásadě odměny za výkon, a tudíž

Příloha č. 1
bod 26.

Příloha č. 1
bod 27.

Příloha č. 1
bod 28.

zařazena do budoucích plánů odměňování.
26. Smluvní odstupné poskytované vybraným pracovníkům v 32013L0036
souvislosti s předčasným ukončením vztahu odráží jejich
výkonnost dosaženou v průběhu daného období a je navrženo
způsobem, který neodměňuje neúspěch.
27. Odměna, která souvisí s náhradou nebo vyplacením ze 32013L0036
smlouvy v předchozím zaměstnání, je v souladu s
dlouhodobými zájmy povinné osoby, včetně zadržení,
odkladu, výkonnosti a ustanovení o odejmutí přiznané nebo
vyplacené pohyblivé složky odměny.
28. Pokud je povinné osobě poskytnuta mimořádně veřejná 32013L0036
podpora,
a)

pohyblivou složku limituje procentuální částí ze svých
čistých příjmů tak, aby to bylo v souladu s udržováním
kapitálu a včasným ukončením poskytování veřejné
podpory,

b) přehodnotí celkový systém odměňování tak, aby byl v
souladu s řádným řízením rizik a dlouhodobým růstem, a
bude-li to vhodné, stanoví limity odměňování členů
vedoucího orgánu, a
c)

členům vedoucího orgánu přizná pohyblivou složku
odměny jen tehdy, pokud to je ospravedlnitelné.

Příloha č. 2
bod 3.

Výbor pro odměňování
32013L0036
3. Povinná osoba zajistí, že členové výboru pro odměňování jsou
dostatečně odborně způsobilí a zkušení, zejména aby bylo
zajištěno kompetentní a nezávislé posuzování zásad a postupů
odměňování a návrhů motivačních pobídek pro řízení rizik,
kapitálu a likvidity.

Příloha č. 2
bod 4.

4.

V působnosti výboru pro odměňování je příprava návrhů na 32013L0036
rozhodnutí týkajících se odměňování, včetně těch, které mají
dopad na rizika a řízení rizik povinné osoby, přijímaná
kontrolním orgánem povinné osoby. Při přípravě těchto
rozhodnutí přihlíží výbor pro odměňování k dlouhodobým
zájmům společníků nebo členů povinné osoby, investorů a
ostatních zúčastněných stran a k veřejnému zájmu.
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čl. 94 odst. 1
písm. h)
čl. 94 odst. 1
písm. i)

čl. 93

není zařazena do budoucích plánů odměňování;
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;
V případě institucí, které těží ze státních zásahů, se kromě
zásad stanovených v čl. 92 odst. 2 použijí tyto zásady:
a) pohyblivá složka odměny je přísně omezena na procentní
podíl čistých výnosů, pokud je tato odměna neslučitelná s
udržováním řádného kapitálu a včasného ukončení státní
podpory;
b)
příslušné
orgány
požadují,
aby
instituce
restrukturalizovaly odměňování způsobem, který je v
souladu s řádným řízením rizik a dlouhodobým růstem,
mimo jiné včetně toho, aby případně stanovily omezení pro
odměňování členů vedoucího orgánu instituce;
c) členům vedoucího orgánu instituce se žádná pohyblivá
složka odměny nevyplácí, pokud to není odůvodněné.

čl. 95 odst. 1 1. Příslušné orgány zajistí, aby instituce, které jsou
významné, pokud jde o jejich velikost, vnitřní organizaci a
povahu, rozsah a složitost jejich činnosti, zřídily výbor pro
odměňování. Výbor pro odměňování je složen tak, aby
mohl kompetentně a nezávisle posuzovat zásady a postupy
odměňování a pobídky vytvořené pro řízení rizik, kapitálu a
likvidity.
čl. 95 odst. 2 2. Příslušné orgány zajistí, aby výbor pro odměňování
odpovídal za přípravu rozhodnutí týkajících se odměňování,
včetně rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko dotyčné
instituce a její řízení rizik, a rozhodnutí, která mají být
přijata vedoucím orgánem. Předseda a členové výboru pro
odměňování jsou členy vedoucího orgánu, kteří v dané
instituci nezastávají žádné výkonné funkce. Jestliže je
vnitrostátními právními předpisy stanoveno, že ve

Příloha č. 2
bod 5.

5.

Příloha č. 2
nadpis a body
6. až 10.

Výbor pro rizika

Pokud jsou v kontrolním orgánu zastoupeni v souladu s jinými 32013L0036
právními předpisy zaměstnanci povinné osoby, povinná osoba
zajistí, že členem výboru pro odměňování je jeden nebo více
zástupců zaměstnanců.

6.

Členové výboru pro rizika jsou dostatečně odborně způsobilí a
zkušení, aby mohli plně porozumět a sledovat strategii v
oblasti rizik a přístup povinné osoby k podstupování rizik.

7.

Výbor pro rizika vykonává zejména tyto činnosti:

a)

poskytuje poradenství kontrolnímu orgánu pro celkový
současný a budoucí přístup povinné osoby k riziku, její
strategii v oblasti rizik a akceptované míře rizika a je
kontrolnímu orgánu nápomocen při jím prováděné kontrole
nad realizací uvedené strategie osobami ve vrcholném vedení;
celková odpovědnost řídicího orgánu za rizika tím není
dotčena; a

32013L0036

b) přezkoumává, zda oceňování aktiv, závazků a podrozvahových
položek promítnuté do nabídky klientům plně zohledňuje
model podnikání povinné osoby a její strategii v oblasti rizik.
Pokud promítnutí rizik do cen není v náležitém souladu s
modelem podnikání a strategií povinné osoby v oblasti rizik,
výbor pro rizika předloží kontrolnímu orgánu plán směřující k
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vedoucím orgánu jsou zastoupeni zaměstnanci, členem
výboru pro odměňování je jeden nebo více zástupců
zaměstnanců. Při přípravě takových rozhodnutí zohlední
výbor pro odměňování dlouhodobé zájmy akcionářů,
investorů a dalších zúčastněných stran dané instituce a
veřejný zájem.
čl. 95 odst. 2 2. Příslušné orgány zajistí, aby výbor pro odměňování
odpovídal za přípravu rozhodnutí týkajících se odměňování,
včetně rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko dotyčné
instituce a její řízení rizik, a rozhodnutí, která mají být
přijata vedoucím orgánem. Předseda a členové výboru pro
odměňování jsou členy vedoucího orgánu, kteří v dané
instituci nezastávají žádné výkonné funkce. Jestliže je
vnitrostátními právními předpisy stanoveno, že ve
vedoucím orgánu jsou zastoupeni zaměstnanci, členem
výboru pro odměňování je jeden nebo více zástupců
zaměstnanců. Při přípravě takových rozhodnutí zohlední
výbor pro odměňování dlouhodobé zájmy akcionářů,
investorů a dalších zúčastněných stran dané instituce a
veřejný zájem.
čl. 76 odst. 3 3. Členské státy zajistí, aby instituce, které jsou významné,
a4
pokud jde o jejich velikost, vnitřní organizaci a povahu, rozsah
a složitost jejich činností, zřídily výbor pro rizika složený z
členů vedoucího orgánu, kteří v dané instituci nevykonávají
žádnou výkonnou funkci. Členové výboru pro rizika mají
přiměřené znalosti, dovednosti a odbornost, aby mohli plně
pochopit a sledovat strategii v oblasti rizik a ochotu instituce
podstupovat rizika.
Výbor pro rizika poskytuje poradenství vedoucímu orgánu pro
celkovou současnou a budoucí ochotu instituce podstupovat
rizika a její strategii v oblasti rizik a je vedoucímu orgánu
nápomocen při dohledu nad prováděním uvedené strategie
vrcholným vedením. Vedoucímu orgánu přísluší celková
odpovědnost za rizika.
Výbor pro rizika přezkoumá, zda ceny aktiv a pasiv nabízené
klientům plně zohledňují model podnikání instituce a její
strategii v oblasti rizik. Pokud ceny neodrážejí řádně rizika v
souladu s modelem podnikání a strategií v oblasti rizik, výbor
pro rizika předloží vedoucímu orgánu plán směřující k
nápravě.
Příslušné orgány mohou povolit instituci, která není

nápravě.
8.

9.

považována za významnou podle prvního pododstavce, aby
sloučila výbor pro rizika a výbor pro audit podle článku 41
směrnice 2006/43/ES. Členové smíšených výborů musí mít
znalosti, dovednosti a odborné zkušenosti potřebné jak ve
výboru pro rizika, tak ve výboru pro audit.

Kontrolní orgán a výbor pro rizika mají odpovídající přístup k
informacím o rizikové situaci povinné osoby, k funkci řízení
rizik a k externím poradenským službám, pokud je to adekvátní
a nutné.
Kontrolní orgán a výbor pro rizika určí povahu, objem, formát
a četnost informaci týkajících se rizik, které požadují získávat.

10. Kontrolní orgán a výbor pro rizika, za účelem přispět k
zavádění řádných zásad a postupů odměňovaní, přezkoumají,
aniž jsou dotčeny úkoly výboru pro odměňování, zda pobídky
stanovené v celkovém systému odměňování zohledňují rizika,
kapitál, likviditu a pravděpodobnost a načasování
předpokládaného zisku povinné osoby.
Příloha č. 2
nadpis a bod
11.

Příloha č. 2
body 12. až 15.

Výbor pro jmenování

32013L0036

čl. 91 odst. 1
první věta

32013L0036

čl. 88 odst. 2

11.
Členové výboru pro jmenování jsou dostatečně odborně
způsobilí a zkušení, aby mohli objektivně posuzovat
důvěryhodnost, odbornou způsobilost a zkušenost vybraných
pracovníků nebo potenciálních pracovníků povinné osoby.
12. Výbor pro jmenování vykonává zejména tyto činnosti:
a)

určuje a navrhuje ke schválení kontrolním orgánem, valnou
hromadou nebo členskou schůzí kandidáty na uvolněná místa
ve vedoucím orgánu povinné osoby. Při tom výbor pro
jmenování posuzuje také vyváženost odborné způsobilosti a
zkušeností a rozmanitost složení daného orgánu jako celku.
Výbor pro jmenování navrhne popis činností a schopností
požadovaných pro konkrétní funkci a odhadne předpokládaný
časový rozsah závazků spojených s výkonem funkce; výbor
pro jmenování rovněž doporučí cílové zastoupení méně
zastoupeného pohlaví v daném orgánu a zásady, jak zvýšit
počet zástupců méně zastoupeného pohlaví v daném orgánu,
aby se dosáhlo stanoveného cíle;

4. Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán v rámci své
kontrolní funkce a výbor pro rizika, pokud je zřízen, měly
odpovídající přístup k informacím o rizikovém stavu
instituce, ale také k útvaru řízení rizik a k vnějším
poradenským službám, je-li to nutné a vhodné.
Vedoucí orgán v rámci své kontrolní funkce a výbor pro
rizika, pokud je zřízen, určují povahu, objem, formát a
četnost informací týkajících se rizik, které mají získávat. S
cílem přispět k zavedení zásad a postupů řádného
odměňování výbor pro rizika přezkoumá, aniž jsou dotčeny
úkoly výboru pro odměňování, zda pobídky stanovené v
systému odměňování zohledňují rizika, kapitál, likviditu a
pravděpodobnost a načasování zisku.
1. Členové vedoucího orgánu musí vždy mít dostatečně dobrou
pověst a dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti k výkonu
svých povinností.

2. Členské státy zajistí, aby instituce, které jsou významné,
pokud jde o jejich velikost, vnitřní organizaci a povahu, rozsah
a složitost jejich činností, zřídily výbor pro jmenování složený
z členů vedoucího orgánu, kteří v dané instituci nevykonávají
žádnou výkonnou funkci.
Výbor pro jmenování vykonává tyto činnosti:
a) určuje a doporučuje ke schválení vedoucímu orgánu nebo ke
schválení valné hromadě kandidáty na uvolněná místa ve
vedoucím orgánu, posuzuje vyváženost znalostí, dovedností,

rozmanitosti a zkušeností vedoucího orgánu a vypracuje
popis činností a schopností požadovaných pro konkrétní
funkci a odhadne předpokládaný časový rozsah závazku;
Výbor pro jmenování rovněž rozhodne o cílovém
zastoupení méně zastoupeného pohlaví ve vedoucím orgánu
a připraví strategii, jak zvýšit počet zástupců méně
zastoupeného pohlaví ve vedoucím orgánu, aby se dosáhlo

b) pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí strukturu, velikost,
složení a činnost vedoucího orgánu a předkládá kontrolnímu
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orgánu doporučení ohledně jakýchkoliv změn,
c)

stanoveného cíle. Cíl, strategie a její uplatňování se zveřejní
v souladu s čl. 435 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č.
575/2013;
b) pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí strukturu,
velikost, složení a činnost vedoucího orgánu a předkládá
vedoucímu orgánu doporučení ohledně jakýchkoliv změn;
c) pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí znalosti,
dovednosti a zkušenosti jednotlivých členů vedoucího
orgánu a vedoucího orgánu jako celku a podává vedoucímu
orgánu příslušné zprávy;
d) pravidelně přezkoumává politiku vedoucího orgánu v
otázkách výběru a jmenování ve vrcholném vedení a
předkládá doporučení vedoucímu orgánu.
Výbor pro jmenování při plnění svých povinnosti průběžně
a v co největší míře zohledňuje potřebu zajistit, aby
rozhodování vedoucího orgánu neovládala jediná osoba
nebo malá skupina osob způsobem, který by byl škodil
zájmům příslušných institucí jako celku.
Výbor pro jmenování má možnost používat veškeré druhy
zdrojů, které považuje za vhodné, včetně externího
poradenství, a dostává za tímto účelem dostatečné finanční
prostředky.
Pokud vedoucí orgán nemá podle vnitrostátních právních
předpisů žádné pravomoci v procesu výběru a jmenování
kteréhokoli ze svých členů, tento odstavec se nepoužije.

pravidelně a alespoň jednou ročně hodnotí důvěryhodnost,
odbornou způsobilost a zkušenost jednotlivých členů
vedoucího orgánu a vedoucího orgánu jako celku a podává
kontrolnímu orgánu o tomto hodnocení zprávy a

d) pravidelně přezkoumává zásady vedoucího orgánu v otázkách
výběru a jmenování osob ve vrcholném vedení a předkládá
doporučení kontrolnímu orgánu.
13. Kontrolní orgán a výbor pro jmenování při průběžném plnění
svých povinností dále vykonávají, v nejvyšším možném
rozsahu, svou činnost za účelem, aby rozhodování vedoucího
orgánu a výboru neovládala jediná osoba nebo malá skupina
osob způsobem, který by škodil zájmům povinné osoby.
14. Kontrolní orgán a výbor pro jmenování mají možnost používat
veškeré druhy zdrojů, které považují za vhodné, včetně
externího poradenství, a za tímto účelem jsou jim k dispozici
dostatečné finanční zdroje.
15. Kontrolní orgán a výbor pro jmenování při vyhledávání a
posuzování členů řídicího orgánu povinné osoby zohledňují
dostatečně širokou škálu vlastností a schopností daných osob a
za tímto účelem realizují také schválené zásady povinné osoby
podporující rozmanitost v rámci příslušného orgánu.
Číslo předpisu ES (kód celex)
32013L0036

Název předpisu ES
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
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