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Způsobilost instituce ke krytí ztrát a obnovení kapitálu  

Aby řešení případného selhání instituce v souladu s upřednostňovanou strategií pro řešení krize 
bylo důvěryhodné a proveditelné, musí instituce obecně disponovat dostatečnou výší kapitálu ke 
krytí ztrát a v odůvodněných případech vytvořit dostatečnou kapacitu pro rekapitalizaci, která jim v 
případě řešení krize umožní obnovit kapitál na takovou úroveň, při které budou nadále splňovat 
podmínky pro udělení povolení (conditions for authorization) a udrží si důvěru trhu, a zároveň tak 
zabezpečí pokračování poskytování  zásadních činností (critical functions). Z toho důvodu je 
důležité, mimo jiné, zabezpečit, aby ČNB mohla v souladu s příslušnou  strategií řešení krize uplatnit 
pravomoc k odpisu a konverzi kapitálových nástrojů a způsobilých závazků (write-down of capital 
instruments, WDCI) a odpisu nebo konverzi odepisovatelných závazků (bail-in) na co nejširší okruh 
závazů, tj. všechny, které nejsou vyloučeny podle § 122 ZOPRK. 

Pro účinné řešení krize je tak nezbytné zajistit, aby instituce zavedly přiměřené vnitřní postupy, 
systém řízení a kontroly (governance) a manažerský informační systém (MIS), které umožní 
správnou a včasnou identifikaci a kvantifikaci instrumentů (EfB, Princip 2.1), na kterých lze efektivně 
provést odpis a konverzi (EfB, Princip 2.3) a to i v případě, že se daný instrument řídí přeshraničním 
právem (EfB, Princip 2.2). 

V této souvislosti ČNB institucím stanovuje minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky 
(MREL), který musí trvale plnit (EfB, Princip 2.4) vhodnými způsobilými nástroji (EfB, Princip 2.5). 

Dostatečná výše částky k absorpci ztrát a rekapitalizaci 

 
1. ČNB plně v souladu s Principem 2.1 očekává, že instituce jsou schopny včas a spolehlivým 

způsobem identifikovat a kvantifikovat hodnotu kapitálu a závazků, u kterých1: 
a. v souladu s preferovanou strategií pro řešení krize, je velice pravděpodobné, že se 

budou podílet na absorpci ztrát a / nebo rekapitalizaci (MREL-způsobilé nástroje); 
b. nelze provést odpis ani konverzi (tj. povinně vyloučené z odpisu a konverze); 

                                                
1 Požadavky viz Kapitola 2.2.3 EfB. 
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c. není pravděpodobné, že v souladu s upřednostňovanou strategií pro řešení krize 
přispějí k absorpci ztrát a následné rekapitalizaci (tj. strategie primárně nepočítá s 
jejich odpisem a / nebo konverzí (viz čl. 2 odst. 1 bod 71 BRRD2)). 

Doplňující výklad ČNB 

2. ČNB očekává, že instituce postupně uzpůsobí své procesy a informační systémy takovým 
způsobem, který umožní zpřístupnění   spolehlivých a detailních informací2 o výše uvedeném 
kapitálu a závazcích na základě ad-hoc dotazu / výzvy. Instituce budou schopny tyto informace 
zpřístupnit ve formátu umožňujícím automatizované zpracování nejpozději do 24 hodin od 
obdržení požadavku. ČNB v této souvislosti rovněž očekává, že výše zmiňované procesy a 
informační systémy umožní flexibilní definici výběrových parametrů pro požadované informace, 
jako např. dle typu instrumentu, dle typu protistrany, atd. 

3. Požadavky podle principu 2.1, včetně doplňujícího výkladu ČNB dle předchozího bodu, úzce 
souvisí se schopností institucí sestavit výkaz „Liabitily Data Report“ („LDR“)3.  ČNB proto 
očekává, že instituce přenesou pokrok dosažený v této oblasti rovněž do procesů pro sestavení 
LDR. 

Přeshraniční uznání výkonu pravomoci ČNB jako orgánu řešení krize 

 
4. V souladu s principem 2.2 EfB se obecně předpokládá, že instituce zavedou odpovídající 

opatření k zajištění přeshraničního uznávání a účinnosti nástrojů řešení krize; to platí zejména v 
souvislosti s články 55 BRRD (74a, 148, ZOPRK) a 68 BRRD (168 ZOPRK) u dohod, které se 
řídí zákony třetí země. 

5. V rámci plnění těchto očekávání se předpokládá, že instituce do konce roku 2021 provedou 
analýzu uznatelnosti nástrojů a pravomocí pro příslušné dohody, které se řídí zákony třetí země 
a navrhnou postup, jakým dosáhnou souladu s uvedenými požadavky (viz níže uvedené detailní 
časování příslušných očekávání). Stejně tak jako SRB, ČNB následně očekává, že instituce 
budou pravidelně informovat ČNB o svém pokroku při dosahování přeshraničního uznání 
(formou progres reportu). 

                                                
2 Minimální sada informací pro Bail-in je dostupná na https://srb.europa.eu/en/content/operational-guidance-bail-implementation 
3 Dle relevance vzory T99.00 až T12.00 EBA taxonomie 
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Zprovoznění nástroje odpisu a konverze 

 
6. Podle EfB Principu 2.3 dále rozvinutém v dokumentu SRB Operational Guidance on Bail-in 

Playbooks („BIP Guidance“)4, který je potřeba pro splnění tohoto očekávání využít, musí mít 
instituce zavedeny vhodné vnitřní procesy, řídicí mechanizmy a MIS umožňující provedení 
odpisu a konverze (WDC / write-down and conversion), a to jak interně (uvnitř dané instituce) 
tak i externě (vně dané instituce, např. zapojením FMIs, …) a tyto procesy rovněž pravidelně 
testovat, vyhodnocovat a aktualizovat. Toto platí jak pro instituce s upřednostňovanou strategií 
řešení krize ve formátu MPE / multiple-points-of-entry (hlavní nástroj bail-in), tak pro instituce s 
SPE / single-point-of-entry strategií (s uvažovaným využitím pravomoci k odpisu a konverzi 
interních MREL způsobilých nástrojů) či instituce s plánovaným řešením krize ve formě přechodu 
činnosti na soukromého nabyvatele (v textu pro uvedené možnosti dále jako „WDC“). 

Doplňující výklad ČNB 

7. Pro každý typ strategie řešení krize (a příslušného nástroje) je důležitá schopnost efektivně 
použít pravomoc k odpisu a konverzi (WDC); u institucí v režimu SPE primárně uplatnit WDC na 
interní MREL způsobilé nástroje, v případě institucí s MPE strategií na externí MREL způsobilé 
nástroje, a v případě institucí s plánovaným řešením krize ve formě přechodu činnosti na 
soukromého nabyvatele na kapitálové nástroje. 

V souladu s časováním (viz samostatně níže) se instituce, pro něž se očekává rekapitalizace z 
vnitřních zdrojů, tedy plánovaném použití bail-in či pravomoci k odpisu a konverzi interních MREL 
způsobilých nástrojů), se v prvních fázích zaměří na implementaci WDC vůči MREL způsobilým 
nástrojům. Instituce, u kterých je plánovaný přechod činnosti na soukromého nabyvatele, se 
primárně zaměří na kapitálové nástroje. 

8. ČNB v souvislosti se schopností institucí uplatnit WDC (viz 3.3 BIP Guidance) dále očekává, že 
vytvoří infrastrukturu, jenž umožní simulaci implementace příslušného WDC rozhodnutí ČNB. V 
rámci zajištění způsobilosti řešení krize by tedy instituce měly prokázat, že jsou bez zbytečného 
odkladu schopny na základě požadavku ČNB simulovat a vyhodnotit - v souladu s účetními, 
daňovými a regulatorními pravidly - dopady použití WDC k řešení krize a dát je k dispozici ČNB, 
zejména pokud se jedná o: 

                                                
4 https://service.betterregulation.com/document/456253 
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a. identifikaci základních / dotčených položek aktiv a pasiv a určení jejich výše; 

b. výpočet změn položek vlastního kapitálu; 

c. určení dopadu na kapitál v souladu s částí 2 nařízení CRR II a celkovou výši rizikové 
expozice podle čl.92 odst.3 nařízení CRR II; 

přičemž instituce vezmou v úvahu ocenění ČNB a plánovaný rozsah odpisu/konverze, které s 
ostatními potřebnými vstupy od ČNB obdrží. Výše uvedené je potřeba provést na individuální 
úrovni, a pokud je to relevantní, také na konsolidované úrovni. 

Dostatek nástrojů k plnění minimálního požadavku na kapitál a 
způsobilé závazky 

 
9. Instituce jsou dle rozhodnutí ČNB povinny trvale udržovat MREL na odpovídající / předepsané 

úrovni. V souladu s principem 2.4. EfB se rovněž očekává, že instituce budou vždy schopny včas 
poskytnout spolehlivé informace potřebné k stanovení MREL. 

Doplňující výklad ČNB 

10. V návaznosti na rozhodnutí o stanovení výše MREL ČNB zahájila s institucemi dialog ohledně 
způsobu a časování splnění požadavku, tzv. „MREL build-up Plan“ a předpokládá, že v něm 
bude do budoucna pokračovat. 

11. Současně ČNB očekává, že instituce zohlední MREL požadavek a jeho naplňování v rámci 
svých interních řídicích a kontrolních mechanizmů, včetně nastavování strategického směřování, 
obchodního plánování a plánování financování, ICAAP a souvisejícím procesu řízení rizik. 

12. Instituce jsou, v souladu s prováděcím nařízením komise (EU) 2021/763 povinny v pravidelných 
intervalech vykazovat5 a zveřejňovat informace o stanoveném MREL, úrovni a struktuře MREL 
způsobilých nástrojů, včetně jejich pozice v rámci aplikovatelné insolvenční hierarchie. 

                                                
5 https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/eba-bankovnictvi-dz/index.html 
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Požadavky na kvalitu způsobilých nástrojů 

 
13. Instituce zabezpečí, že příslušné MREL způsobilé nástroje efektivně přispějí  k absorpci ztrát a 

případné rekapitalizaci v případě řešení krize, tak jak je uvedeno v rámci principu 2.5 EfB. 

14. V souladu s nově zavedeným článkem 78a nařízení o kapitálových požadavcích CRR 2 jsou 
všechny instituce vydávající způsobilé závazky povinny požádat ČNB o svolení k vypovězení, 
umoření, splacení nebo zpětnému odkupu nástrojů způsobilých závazků. K provedení 
uvedeného článku EBA připravuje novelizované znění RTS6  týkajících se kapitálu a způsobilých 
závazků. Stejně tak SRB aktualizuje svůj přístup7 k CRR požadavkům a mj. uvádí svá očekávání 
na obsah žádostí podle čl. 78a CRR, ke kterým se ČNB připojuje. 

Doplňující výklad ČNB 

15. ČNB očekává, že požadavky uvedené v tomto principu budou instituce splňovat od samého 
začátku budování své kapacity pro absorbování ztrát a případnou rekapitalizaci v návaznosti na 
předepsaný MREL požadavek. 

16. ČNB rovněž očekává, že instituce MREL způsobilé nástroje podřídí  právu členského státu EU. 
Pokud instituce zvolí  právní režim odlišný od českého, ČNB očekává, že instituce zajistí, aby 
výkon pravomoci ČNB k odpisu a konverzi byl plně uznatelný a vymahatelný jako za podmínek 
českého práva. Vykonatelnost uplatnění opatření k řešení krize ve vztahu ke způsobilým 
nástrojům je procesně popsána v bail-in playbook (viz princip 2.3 EfB a doplňující výklad ČNB). 

Efektivní způsob přenosu ztrát a rekapitalizace v rámci skupiny k řešení 
krize 

 
17. Plně v souladu s EfB Principem 2.6, dále rozpracovaném v BIP Guidance (bod 55), instituce, 

tam, kde je to relevantní, nastaví a udržují procesy, pro efektivní  přenos ztrát z dceřiných institucí 
(přímo nebo nepřímo) na osobu, která je označena jako tzv. Point of Entry v rámci dané skupiny 

                                                
6 Regulatory Technical Standards amending RTS on own funds and eligible liabilities 
7 SRB: https://srb.europa.eu/sites/default/files/crr_addendum_to_the_2018_srb_mrel_policy.pdf 
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řešící krizi (resolution entity nebo PoE) a jejich následnou rekapitalizaci v souladu s preferovanou 
strategií pro řešení krize. 

Doplňující výklad ČNB 

18. V případě lokálních skupin patřících do EU skupin s SPE strategií ČNB očekává, že mateřská 
instituce usazená v ČR vypracuje proces pro přenos ztrát (upstreaming of losses) na mateřskou 
společnost v rámci EU a související následnou rekapitalizaci (downstreaming of capital) v rámci 
přípravy svého BIP. Lokální mateřská instituce při plnění EfB Principu 2.6 současně zajistí, že 
mechanizmus pro transfer ztrát a následnou rekapitalizaci uvnitř její vlastní skupiny je 
konzistentní s řešením vypracovaným na úrovni EU mateřské společnosti. Lokální mateřská 
instituce rovněž vypracuje a udržuje procesy zajišťující absorpci ztrát a následnou rekapitalizaci 
jejích dceřiných institucí, u nichž ČNB nepovažuje likvidaci za důvěryhodnou a zajistí, že 
odpovídající procesy jsou vypracovány i na úrovni příslušných dceřiných institucí. 

19. V případě lokálních skupin patřících do EU skupin s MPE strategií s osobou řešící krizi (resolution 
entity) usazenou v ČR obdobně platí, že jak mateřská instituce usazená v ČR, tak její dceřiné 
instituce mají v rámci skupiny vypracovány odpovídající procesy, jež umožní přenos ztrát na 
osobu řešící krizi a následnou rekapitalizaci. 

ČASOVÝ RÁMEC PRO IMPLEMENTACI OČEKÁVÁNÍ 

ČNB považuje za vhodné, aby instituce požadavky uvedené v EfB, BIP Guidance včetně 
doplňujícího výkladu ČNB plně implementovaly do 1. ledna 2024 (pokud v rámci konkrétních 
požadavků není uvedeno jinak). S cílem zajištění postupné implementace a rovného zacházení ČNB 
uvádí následující shrnutí požadavků / očekávání v jednotlivých letech:8 
 

 

EfB Princip 2.1: Dostatečná výše částky k absorpci ztrát a rekapitalizaci 

 

2021 

− Instituce provedou úvodní sebehodnocení, do jaké míry jsou schopny naplnit požadavky9 
související s včasným zpřístupněním minimálního rozsahu informací potřebných pro 
provedení  WDC pro jednotlivé typy / druhy instrumentů. Výsledek sebehodnocení sdělí ČNB.  

− Instituce jsou schopny sestavit LDR v řádném termínu pro předložení, tj. do 30.4. příslušného 
roku (pozn.: s ohledem na termín lze považovat za splněné). 

                                                
8 Finální termín pro splnění očekávání pro daný rok je vždy konec příslušného roku, pokud není výslovně uvedeno jinak. 
9 Minimální sada informací pro bail-in je dostupná na https://srb.europa.eu/en/content/operational-guidance-bail-implementation  
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2022 

− V závislosti na výsledku sebehodnocení schopnosti instituce zpřístupnit minimální rozsah 
informací potřebných pro provedení WDC (2021) instituce navrhne opatření, jež hodlá 
implementovat (včetně harmonogramu) za účelem dosažení shody s očekáváním dle 
uvedeného principu (tj. včasné zpřístupnění kompletní sady informací na základě ad hoc 
požadavku ČNB). 

− Všechny instituce se nejdřív zaměří na nástroje povinně vyloučené z WDC a současně 
instituce v režimu SPE se nejprve zaměří na interní MREL způsobilé nástroje, instituce s 
MPE strategií  na externí MREL způsobilé nástroje, a v případě institucí s plánovaným 
řešením krize ve formě přechodu činnosti na soukromého nabyvatele na kapitálové nástroje. 

− Instituce jsou schopny sestavit výkaz LDR a to jak v řádném termínu pro předložení, tak i na 
základě ad hoc požadavku ČNB (pozn. ČNB chápe informace ve výkazu LDR jako 
podmnožinu informací potřebných pro WDC a předpokládá, že s postupnou optimalizací 
procesů a automatizací přípravy informací pro WDC, bude instituce umět automaticky / 
efektivně generovat výkaz LDR).  

Instituce provedou sebehodnocení, kolik času potřebují pro sestavení výkazu LDR na 
základě ad-hoc požadavku a sdělí jeho výsledek ČNB; včetně stručného popisu procesu 
sestavení výkazu LDR a identifikace aspektů majících zásadní vliv na kvalitu a rychlost 
zpracování ad hoc dotazu. 

2023 

− Minimálně pro okruh nástrojů vymezený v očekáváních roku 2022 jsou instituce schopny 
zpřístupnit spolehlivé a detailní informace potřebné pro provedení WDC v souladu 
s požadavkem dle tohoto principu ve formátu umožňujícím automatizované zpracování  do 
24 hodin od obdržení požadavku. 

2024 

− Instituce, vyjma těch s plánovaným řešením krize ve formě přechodu činnosti na soukromého 
nabyvatele, rozšíří původní okruh nástrojů (definovaných ve vztahu k očekáváním roku 2022) 
na veškeré zbývající nástroje, které nejsou povinně vyloučené z WDC.  

Pro všechny uvedené nástroje jsou instituce schopny zpřístupnit spolehlivé a detailní 
informace potřebné pro provedení WDC v souladu s požadavkem dle tohoto principu ve 
formátu umožňujícím automatizované zpracování  do 24 hodin od obdržení požadavku. 

 

EfB Princip 2.2: Přeshraniční uznání výkonu pravomoci ČNB jako orgánu řešení krize 

 

2021 

− Instituce identifikují nástroje / závazky, jež se řídí právem zemí mimo EU a činnosti a smlouvy, 
na jejichž základě takovéto nástroje / závazky instituci vznikají. Instituce pro tyto nástroje / 
závazky vypracují návrh klauzule zajišťující uznatelnost pravomocí ČNB a navrhnou rovněž 
časový harmonogram pro zahrnutí příslušných klauzulí do smluvní dokumentace nástrojů. 



 

KONTAKT: Samostatný odbor restrukturalizace 
Na Příkopě 28 
115 03 Praha 1 

T: +420 224 412 562 
E: resolution@cnb.cz 
www.cnb.cz 

 

− V případě, že zapracování klauzule shledá instituce neproveditelné, v souladu s požadavky 
nařízení EU10, bez zbytečného prodlení notifikuje ČNB prostřednictvím příslušného formuláře 
v systému SDAT. 

2022 a dále 

− Instituce budou pravidelně informovat ČNB o svém pokroku při dosahování přeshraničního 
uznání (formou „progress reportu“).   

 

EfB Princip 2.3: Zprovoznění nástroje odpisu a konverze 

 

2022 

− Instituce vyhodnotí a popíší předpokládané dopady související s očekáváními dle EfB a 
doplňujícím výkladem ČNB na interní (IT) systémy a procesy. Instituce identifikují případné 
změny jejich MIS, včetně návrhu harmonogramu jejich implementace, a to i s ohledem na 
ostatní principy uvedené v tomto dokumentu a požadavky související s jejich časováním 
(např. na zpřístupnění dat).  

Instituce navrhnou a popíší, jakým způsobem hodlají naplnit požadavek ČNB na vytvoření 
infrastruktury, jenž umožní simulaci implementace WDC jak je uvedeno v doplňujícím 
výkladu ČNB k tomuto bodu. 

− Instituce mají vypracovanou první verzi dokumentu bail-in playbook ve vztahu k MREL 
způsobilým nástrojům (SPE a MPE) a nástrojům jim na roveň postaveným (pari passu) či ve 
vztahu ke kapitálovým nástrojům (transferové strategie), jehož atributy jsou uvedeny v 
dokumentu SRB Operational guidance on bail-in playbooks („BIP Guidance“).  

Instituce provedou vyhodnocení, do jaké míry je tento dokument v souladu s principy EfB, 
včetně doplňujícího výkladu ČNB. Podle míry dosaženého pokroku instituce popíší další 
harmonizační kroky a informují o tom ČNB. 

2023  

− Bail-in playbook  instituce pokrývá všechny kroky a procesy pro uplatnění WDC vůči 
nástrojům uvedeným v očekávání roku 2022 a jeho aktualizace zohledňuje navržené 
harmonizační kroky a zpětnou vazbu ze strany ČNB. 

− Bail-in playbook u mateřských institucí v ČR pokrývá mechanizmy absorpce ztráty a 
rekapitalizace pro jejich dceřiné instituce (viz očekávání Principu 2.6). 

− Instituce provedou na žádost ČNB otestování (dry-run) jejich schopnosti  simulovat 
implementaci příslušného WDC rozhodnutí ČNB (viz bod 8 tohoto dokumentu).    

2024 

− Instituce, vyjma těch s plánovaným řešením krize ve formě přechodu činnosti na soukromého 
nabyvatele, rozšíří okruh nástrojů pokrytých v rámci Bail-in playbook na veškeré zbývající 
nástroje, které nejsou povinně vyloučené z WDC.  

                                                
10 Dostupné na https://www.eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-impracticability-contractual-recognition-under-brrd  



 

KONTAKT: Samostatný odbor restrukturalizace 
Na Příkopě 28 
115 03 Praha 1 

T: +420 224 412 562 
E: resolution@cnb.cz 
www.cnb.cz 

 

− Instituce provedou na žádost ČNB otestování (dry-run) vybraných procesů popsaných v Bail-
in playbook.    

 

EfB Princip 2.4: Dostatek nástrojů k plnění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé 
závazky 

 

2021  

− Instituce, předloží ČNB „MREL build-up Plan“, na základě kterého osvědčí naplnění 
mezitímního cíle MREL k 1. 1. 2022 a konečného cíle MREL k 1. 1. 2024, který bude 
aktualizován dle každoročního předpisu MREL ze strany ČNB.  

− Instituce jsou schopny plnit své povinnosti v oblasti vykazování a uveřejňování MREL dle 
Provádějícího nařízení Komise (EU)  2021/763.11     

2022 a následující 

− Instituce postupují plně v souladu EfB Principem 2.4 a zohlední MREL požadavek a jeho 
naplňování v rámci svých interních řídicích a kontrolních mechanizmů, včetně nastavování 
strategického směřování, obchodního plánování a plánování financování, ICAAP a 
souvisejícím procesu řízení rizik. 

 

EfB Princip 2.5: Požadavky na kvalitu způsobilých nástrojů 

 

2021 a následující 

         – Instituce zabezpečí, aby MREL způsobilé nástroje již od svého vzniku plnily požadavky na 
kvalitu podle   EfB principu 2.5 a doplňujícího výkladu ČNB. 

 

EfB Princip 2.6: Efektivní způsob přenosu ztrát a rekapitalizace v rámci skupiny pro řešení 
krize 

 

2023 a následující 

− V návaznosti na očekávání definované v Principu 2.3 (2023, Bail-in playbook u mateřských 
institucí v ČR pokrývá mechanizmy absorpce ztráty a rekapitalizace pro jejich dceřiné 
instituce (viz očekávání Principu 2.6) dceřiné instituce vypracují a udržují procesy zajišťující 
absorpci ztrát a jejich následnou rekapitalizaci. 

 

                                                
11 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/763 ze dne 23. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/59/EU s ohledem na podávání zpráv pro účely dohledu a zveřejňování minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky 


