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Úvod
Obchodování na finančních trzích je již po mnoho dekád velmi významným
ekonomicko-společenským prvkem a jeho úloha stále roste. Pro zdravě fungující
ekonomiku je spolehlivé fungování trhů a finanční stabilita nezbytně nutná. Kromě
centrální banky, která má monopol na vydávání bankovek a mincí, ovlivňují peněžní
zásobu i jiné soukromé instituce, z nichž nejvýznamnější jsou banky – emitenti
bezhotovostních peněz. Svojí roli na finančních trzích ovšem sehrávají i další činitelé
jako jsou pojišťovny, investiční společnosti, investiční a penzijní fondy, obchodníci
s cennými papíry a další instituce, včetně samotných investorů a emitentů. Úkolem
státu a institucí dohledu je tyto vztahy mezi výše jmenovanými subjekty regulovat a
dohlížet na správné fungování finančního trhu.
Protože je finanční sektor jedním s nejdynamičtějších odvětví ekonomiky, musí se
regulace i dohled vypořádat s mnoha novými trendy. Nejedná se přitom pouze o
nárůst inovovaných finančních produktů, jejichž složitost a komplexnost způsobuje,
že spojená rizika lze jen těžko odhadovat a řídit, ale také o propojování a konsolidaci
institucí. Ty obvykle nabízejí širokou škálu produktů napříč sektory a v rámci
Evropské unie, resp. Evropského hospodářského prostoru i napříč členskými státy.
V celosvětovém měřítku navíc došlo ke vzniku obrovských celků (tzv. superbank),
jejichž finanční nesnáze mohou způsobit destabilizaci nejen národních, ale i
světových finančních trhů.
Finanční krize v roce 2007 ukázala, že nastavený systém regulace a dohledu nebyl
dostatečně efektivní, aby celosvětové krizi dokázal předejít. Na světové (zejména
v rámci G 20) i evropské úrovni se začalo diskutovat o tom, jak tedy fungování
finančních trhů upravit, aby byla v dlouhodobém měřítku zajištěna finanční stabilita,
která je pro pozitivní vývoj ekonomiky tak nezbytná. Výsledkem těchto snah je
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nesčetné množství světových doporučení, která jsou spolu s dalšími evropskými
směry implementována do evropského a potažmo i českého právního řádu.
Z hlediska dopadů na reálnou ekonomiku považuji za klíčové zejména úpravy
v oblasti bankovnictví, neboť ta podle mého názoru představuje tu největší a
nejvýznamnější část finančního sektoru.
Cílem této práce je tyto nové směry v oblasti bankovnictví identifikovat, analyzovat
jejich zákonitosti z ekonomického i právního pohledu a vytvořit si tím vlastní
kvalifikovaný názor na efektivnost přijímaných změn. Očekávaným výsledkem této
práce je prokázání neefektivity většiny nových regulatorních opatření, která jsou ve
velkém množství a spěchu přijímána. Záplava nových pravidel bude podle mého
názoru spíše spojena s vyššími administrativními náklady institucí než se zajištěním
jejich dlouhodobé stability. Protože se jedná o velmi komplexní problematiku a
podrobná analýza celého bankovnictví by přesahovala možnosti i zadání této práce,
budu se soustředit především na ty oblasti, které považuji z pohledu dosavadního
přístupu k regulaci za přelomové.
Hodnotíme-li novodobé trendy v oblasti bankovnictví, jsou podle mého názorů
nejvhodnějším zdrojem pro provedení analýzy směrnice a nařízení Evropské unie
upravující činnost úvěrových institucí, neboť na jedné straně vycházejí ze světově
uznávaných směrů a zároveň reflektují specifický vývoj evropských finančních trhů
a celé Evropské unie. Pohled do české právní úpravy, resp. některá srovnání, ale
mohou být také zajímavá. Obecně však pro českou legislativu (obzvláště
v posledních letech) platí, že je pod tlakem přívalu evropských norem, které sotva
stíhá v řádných termínech transponovat. Naprostá většina novel relevantních zákonů
a vyhlášek (zákona o bankách a vyhlášky č. 123/2007 o pravidlech obezřetného
podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry) je
tedy přijímána za účelem čisté transpozice evropských předpisů. V práci se navíc
budu z velké části věnovat i evropské úpravě, která ještě nebyla ve finální podobě
přijata, a tím ani transponována do národních právních předpisů.
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S aktuálností tématu a předmětem zkoumání pak úzce souvisí velmi omezená
nabídka odborných zdrojů. Většina práce tedy bude postavena na vlastních analýzách
evropských směrnic a nařízení, včetně jejich dopadových studií a průvodních
prohlášení. Za významný doplňkový zdroj považuji také časově předcházející
záměry a konzultační materiály Evropské komise k jednotlivým oblastem regulace,
ze kterých jsou jasně patrné cíle regulace a možná řešení k diskuzi. Na internetových
stránkách České národní banky lze k některým z těchto materiálů dohledat i
vyjádření České národní banky. V oblastech českého práva budu informace čerpat
především z vyhlášky č. 123/2007 o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a relevantních
metodických materiálů České národní banky.
V první kapitole práce se budu zabývat institucionálním uspořádáním regulace a
dohledu, neboť se domnívám, že do značné míry předurčuje celkový ráz regulace a
dohledu. V rámci vývoje v České republice bude relevantní zejména zkoumání
integrace dohledu do jediné instituce – České národní banky. V druhé části první
kapitoly se budu zabývat reformou architektury evropské regulace a dohledu, která
byla spojena se značnou centralizací pravomocí na úrovni Evropské unie, včetně
rozšíření závaznosti regulace i do oblastí, které byly dříve upravovány pouze
nezávaznými doporučeními.
V kapitole druhé budu analyzovat evropskou legislativu v oblasti bankovnictví, tj.
zejména směrnici o kapitálové přiměřenosti známou pod zkratkou CRD, včetně
nejnovějších trendů, které přináší návrh přímo účinného nařízením a návrh směrnice.
Cílem reformy regulace je, jak sama Komise deklaruje, plná implementace
světových standardů (Basel III), sjednocení závazné evropské regulace (vytvoření tzv.
single rule book) a zavedení nového rámce řízení (tzv. governance framework).
Z evropských trendů pak považuji za přelomovou oblast nápravných opatření a
sankcí, neboť zdůrazňuje preventivní charakter činnosti dohledu a zaměřuje se i na
individuální pracovníky instituce.

8

Nové směry regulace v bankovnictví
Protože narůst vlivu právních předpisů na motivaci pracovníků instituce považuji za
významný faktor, zúžím svůj zájem v poslední kapitole na podrobný rozbor regulace
odměňování. Přestože se jedná o veřejnoprávní úpravu, má zajímavé přesahy i do
práva pracovního a korporátního. Výhodou také je, že už tato oblast do českého
právního řádu byla transponována, což umožňuje podrobnější rozbor jednotlivých
zásad včetně souvisejících problémů.
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1 Architektura

regulace

a

dohledu

nad

finančním trhem
Finanční trh je nezbytnou a citlivou součástí každého ekonomického celku. Pokud
má finanční trh dobře plnit svou funkci, musí být jeho fungování důvěryhodné a
předvídatelné. Kromě formálně právní regulace právními předpisy je nezbytné, aby
dodržování těchto předpisů podléhalo nezávislému dohledu příslušných orgánů
dohledu. Uspořádání

vzájemných

vztahů

mezi

příslušnými

institucemi

(regulatorními či dohledovými, sektorovými a mezinárodními) se mi jeví jako
zcela zásadní, vzhledem ke svému praktickému dopadu nejen na jednotnost
regulace, ale především i na systematický a koordinovaný výkon dohledu.

1.1 Regulace a dohled nad finančním trhem v ČR
Regulace finančního trhu je v České republice svěřena dvěma institucím. Zákonné
právní předpisy finančního trhu jsou připravovány Ministerstvem financí České
republiky ve spolupráci s Českou národní bankou (dále jen „ČNB“) podle § 37 odst.
2 zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance. Tato zákonná úprava je pak na
základě jednotlivých zmocnění v zákonech doplněna o prováděcí vyhlášky a opatření
ČNB. Bližší podrobnosti spolupráce Ministerstva financ České republiky a ČNB
upravuje vzájemná dohoda o spolupráci při přípravě návrhů vnitrostátních právních
předpisů týkajících se finančního trhu1. K regulatorní činnosti ČNB ovšem náleží i
značná část právně nezávazných metodických materiálů (např. úřední sdělení ČNB
1

Dohoda o spolupráci při přípravě návrhů vnitrostátních právních předpisů týkajících se finančního
trhu a dalších předpisů, které se dotýkají působnosti stran dohody ze dne 2. 5. 2006, která je dostupná
na
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/postaveni_cnb/download/dohoda
_CNB_MF.pdf
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nebo zveřejněné odpovědi na dotazy), které jsou pro svou vysokou odbornost
respektovány jako významný zdroj výkladových stanovisek.
Pokud se blíže podíváme na regulatorní činnost Ministerstva financí České republiky
a ČNB je zřejmé, že věcná náplň regulace pramení zejména z evropských směrnic,
které jsou zpravidla doslovně transponovány do textu zákonů a vyhlášek. Záměr
Evropské unie nahrazovat některé směrnice nebo alespoň jejich části přímo účinnými
nařízeními pak bude pro sektorové zákony a hlavně prováděcí vyhlášky představovat
radikální změnu, neboť obsáhlé pasáže, které transponovaly dosavadní směrnice,
budou zcela vypuštěny. Protože adaptace na nařízení je méně náročná než plná
transpozice předpisu, dá se díky tomuto evropskému trendu přesouvání regulace ze
směrnic do nařízení očekávat postupné odlehčování přetíženosti v oblasti národních
regulací.

V rámci klíčových hráčů v oblasti regulace však nelze opominout ani instituce
samotné, které se aktivně zapojují prostřednictvím aktivit profesních organizací jako
je Česká bankovní asociace, Česká asociace pojišťoven, Asociace pro kapitálový trh
České

republiky,

Asociace

družstevních

záložen,

Asociace

finančních

zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky nebo Česká Asociace
obchodníků s cennými papíry. Charakteristické pro činnost těchto institucí je jednak
vydávání etického kodexu, který je pro členy závazný a dále spolupráce na tvorbě
právních předpisů. Již příprava zákona o dohledu nad finančním trhem byla
schválena jako projekt pro zapojování odborné veřejnosti do procesu tvorby zákonů.2
Nejdříve byl vypracován výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona, po
kterém následovala konzultace s odbornou veřejností. Výsledky konzultací byly
zveřejněny a na jejich základě byl zpracován věcný záměr zákona. Odborná
veřejnost byla znovu vyzvána, aby se vyjádřila k podrobnějším problémům týkající
se již konkrétních ustanovení. Na tomto pilotním projektu se ukázalo, že zapojení
odborné veřejnosti přináší důležité podněty pro zákonodárce, tvorba zákona se stává

2

Ministerstvo financí České republiky, Odbor legislativa finančního trhu, Zákon o dohledu nad
finančním trhem, Vyhodnocení veřejné konzultace výchozího materiálu pro přípravu věcného záměru
zákona, 28. listopadu 2007
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transparentnější a v neposlední řadě tento postup minimalizuje možnost chyb
formálního i obsahového charakteru v nových zákonech. Vyhlášky, opatření nebo
úřední sdělení České národní banky jsou pravidelně konzultovány s dotčenými
profesními asociacemi a odbornou veřejností, přičemž této zpětné vazbě je přikládán
velký význam.
Dohled nad finančním trhem byl v České republice v návaznosti na evropský trend
integrace sektorových dohledů svěřen jediné instituci. Dříve specializovaný dohled
Komise pro cenné papíry, Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, ČNB a
Úřadu pro státní dozor v pojišťovnictví a penzijním připojištění byl zákonem z roku
2005 soustředěn do ČNB3 , která se stala jediným univerzálním orgánem dohledu.
Protože se jedná o rozhodnutí zcela zásadního charakteru, které předurčuje fungování
regulace a dohledu, budu se vývoji systému dohledu v České republice a
pravomocem ČNB věnovat podrobněji.

1.1.1 Vývoj institucionálního uspořádání dohledu v ČR
Historicky se systém dohledu nad finančním trhem v České republice vyvíjel
spontánně a nebyla zprvu dána žádná představa o výsledné podobě systému. Od roku
1993 prováděla dohled nad bankami ČNB, jejíž nezávislost je právně zakotvena již
zákonem o České národní bance č. 6/1993 Sb. a věnuje se jí také hlava šestá Ústavy
České republiky. Personální nezávislost je daná omezením politického vlivu na
strukturu orgánů banky. Institucionální nezávislost spočívá v tom, že ČNB není
podřízena prezidentu, parlamentu ani jiným subjektům. Svou činnost vykonává
samostatně, bez jakýchkoli externích příkazů či pokynů. ČNB hospodaří podle
vlastního rozpočtu schváleného bankovní radou, který je hrazen z jejích vlastních
výnosů a není tudíž výdajovou kapitolou státního rozpočtu. Na konci roku musí být
vypracována účetní závěrka ověřená auditorem. O výsledku svého hospodaření
vypracovává ČNB každoročně zprávu, kterou předkládá Poslanecké sněmovně k
projednání.

3

Podrobněji viz část devátá zákona č. 6/1993 o České národní bance.
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Teprve později v souvislosti s privatizací a rozvojem kapitálového trhu se začal
vyvíjet i dohled nad kapitálovým trhem, který byl od roku 1998 svěřen Komisi pro
cenné papíry. Na pojišťovnictví a penzijní fondy dohlíželo ministerstvo financí a
čtvrtou institucí dohledu byl Úřad pro dohled nad družstevními záložnami.
Již v roce 2002 se začalo diskutovat o budoucí reformě dohledu v České republice.
Vyvstala otázka, zda zachovat specializovaný dohled v jednotlivých sektorech
finančního trhu, anebo jej integrovat do jediné instituce. Měla by tímto regulátorem
být ČNB nebo jiná specializovaná instituce? Měl by dohled nad bankovním sektorem
zůstat v kompetenci ČNB? Tehdejší vrchní ředitel ČNB v roce 2002, se k této
problematice vyjádřil následovně: „Česká národní banka nevidí ve slučování
jednotlivých regulátorů do jednoho v této době přínos, který by mohl vyvážit rizika s
tím spojená. Navíc se domnívám, že vzhledem k významu bankovního sektoru ve
finančním sektoru České republiky má bankovní dohled mezi finančními regulátory
trochu specifické postavení a vzhledem k nejdelší době existence má i nejvíce
zkušeností. Hledání nového institucionálního řešení by mohlo i zhoršit současnou
kvalitu bankovního dohledu. Jako cestu pro blízkou budoucnost vidím úzkou
spolupráci existujících regulátorů ve smyslu dohody o spolupráci, která byla
uzavřena v roce 1998. V současné době se pracuje na jejím zpřesnění právě za
účelem prohloubení spolupráce a vzájemné koordinace činností.“4
Kromě zachování současného počtu institucí dohledu a prohloubení spolupráce mezi
nimi existovaly i jiné návrhy. Jednou ze zajímavých alternativ bylo rozdělení
dohledu podle účelu (tzv. funkcionální model dohledu). Tento přístup užívaný např.
v USA nebo v Nizozemí funguje na principu dvou institucí, a s tím souvisí i název
této metody-tzv. twin-peaks přístup5. Jedna instituce dohlíží na stabilitu finančního
sektoru a na dodržování obezřetnostních pravidel a druhá se soustřeďuje na ochranu

4

Bankovní dohled ČNB, Rozhovor s P. Racochou, členem bankovní rady a vrchním ředitelem ČNB,
Aleš
Mydlář,
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2002/cl_02_020513.html
5
Bankovní dohled a stabilita finančního systému, Jan Frait (člen bankovní rady), Česká národní banka
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/frait_bd_fs_0209
03.html
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zákazníků. Obecně vzato se tedy jeden regulátor specializuje na makroekonomickou
stabilitu a druhý na mikroekonomickou ochranu účastníků trhu.
Varianta, která si nakonec v České republice získala největší podporu, byla integrace
dohledových orgánů do jediné instituce - do ústřední banky, což bylo provedeno
zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad
finančním trhem. Dříve roztříštěný dohled mezi Komisí pro cenné papíry, Úřadem
pro dohled nad družstevními záložnami, bankovním dohledem ČNB a Úřadem pro
státní dozor v pojišťovnictví a penzijním připojištění se nově soustředí v jediné
instituci - v ČNB6.
Pracovníci Komise pro cenné papíry, Ministerstva financí a Úřadu pro dohled nad
družstevními záložnami byli organizačně začlenění do České národní banky. V rámci
ČNB tak byla nově vytvořena sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami,
vykonávající dohled dřívějšího Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním
připojištění s výjimkou agendy penzijních fondů. Ta připadla druhé nové sekci
regulace a dohledu nad kapitálovým trhem, spolu s agendou bývalé KCP. Dohled
nad družstevními záložnami byl organizačně zařazen do sekce bankovní regulace a
dohled.
Ke stejnému datu byl také zřízen Výbor pro finanční trh, který má poradní funkci při
rozhodování bankovní rady v oblasti dohledu nad finančním trhem. Předsedou a
místopředsedou tohoto orgánu jsou uznávaní odborníci pro oblast finančního trhu,
kteří byli navrženi profesními a zájmovými organizacemi sdružujícími účastníky
finančního trhu. 7

1.1.2 Výzvy spojené s integrací orgánů dohledu
Podřazením sektorových dohledů pod jedinou instituci ale proces integrace neskončil,
neboť samotným formálním přeskupením by nebyly získány úspory nákladů ani

6

Ministerstvo financí ČR-Oddělení analýz a rozvoje finančního trhu, Zpráva o vývoji finančního trhu
v roce 2006
7
Informace o integraci dohledu nad finančním trhem, Ministerstvo financí ČR,
http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/pojistovnictvi_24731.html
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synergie. Tento fakt vystihl i tehdejší Guvernér ČNB Tůma slovy: „Máme dobře
rozehranou hru, zvanou sjednocení dohledu a regulace. Jsme zhruba v poločase, ale
přestávka se nekoná.“ 8 Po formálním sjednocení dohledů v ČNB tedy bylo nutné
pokračovat v započatém procesu integrace. Od 1. ledna 2008 bylo změněno vnitřní
uspořádání sekcí dohledu ze sektorového modelu na funkcionální. Nově tedy
vznikla sekce dohledu nad finančním trhem, sekce regulace a analýz finančního trhu9
a sekce licenčních a sankčních řízení. Toto přerozdělení pak přineslo očekávané
sjednocení postupů v oblasti přijímání legislativy a regulace, rovněž tak na poli
výkonu dohledu, udělování licencí a dalších činností. 10 Osobně vidím v tomto
přeskupení i drobná rizika, neboť striktní oddělení regulace od dohledu a
sankcí by mohlo vytvořit bariery ve vzájemné spolupráci. V rámci ČNB by tedy
měl být kladen důraz na maximální spolupráci těchto sekcí, neboť absence
praktických sektorově specifických znalostí věcné problematiky, které byly
dříve získávány v rámci výkonu dohledu, by mohly zapříčinit akademickou
formu regulace, která by nedokázala pružně reagovat na praktické problémy
činnosti regulovaných institucí.
Dalším charakteristickým trendem, vedle integrace orgánů dohledu, je propojenost
evropských ale i světových trhů a rostoucí význam mezinárodní spolupráce při
regulaci i dohledu nad finančním trhem. Tento fakt byl zohledněn i ve struktuře sekcí
ČNB, když byla Sekce regulace a analýz finančního trhu přejmenována a přeskupena
na Sekci regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu. Pro činnost ČNB je
již dnes klíčové její postavení v rámci systému regulace a dohledu v Evropské unii,
kterému se budu věnovat v následující podkapitole o evropském institucionálním
uspořádání.
Aby se využily výhody institucionální integrace, bylo by vhodné patřičně upravit i
příslušné právní předpisy. V České republice je dohled nad finančním trhem
8

Připravované legislativní novinky pohledem regulátora, Miroslav Singer, viceguvernér, Česká
národní banka, listopad 2007
9
Z důvodu rostoucí potřeby mezinárodní spolupráce byla tato sekce v roce 2011 reorganizována a
přejmenována na Sekci regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu.
10
Přijetí eura Českou republikou a dohled České národní banky nad finančním trhem, Miroslav Singer,
viceguvernér, Česká národní banka, květen 2008
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upraven v zákoně č. 15/1998 Sb. o dohledu v oblasti kapitálového trhu, v zákoně o
ČNB a dále v řadě zákonů, upravující jednotlivé oblasti11. Jedná se například zákon o
bankách, o spořitelních a úvěrových družstvech, o platebním styku, o pojišťovnictví,
o penzijním připojištění se státním příspěvkem a další12. Tato úprava se díky trendu
integrace dohledů jeví jako zastaralá, nicméně stále najdeme země jako Německo
nebo Rakousko, kde má systém tuto podobu 13 . Druhým extrémem je soustředění
všech specielních zákonů v jediném kodexu práva finančního trhu, jak to udělala
například Francie nebo Nizozemí. V České republice konzultovalo Ministerstvo
financí tuto problematiku s odbornou veřejností, která podpořila existenci obecného
zákona o dohledu nad finančním trhem, který by co nejvíce institutů sjednocoval a
pro který by subsidiárně platil správní řád 14 . Současně by měly zůstat zachovány
sektorové zákony, které budou i nadále upravovat specifika daného odvětví. Nalezení
správné míry zobecnění pravidel ale není zcela jednoduché a finální návrh zákona o
dohledu nad finančním trhem je zatím v nedohlednu.
Stále tedy shledáváme značné nedostatky legislativy finančního trhu způsobené
historicky specifickou úpravou jednotlivých sektorů. Obdobná procedura nebo
požadavky jsou v různých zákonech upraveny odlišně, včetně používání odlišných
termínů a definic. Tento problém se v oblasti kvalitativních požadavků pokouší
vyřešit úřední sdělení ČNB ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti na finančním
trhu: Kvalitativní požadavky související s výkonem činnosti – základní informace15 ,
které poskytuje souhrnné věcné výklady a další informace. V rámci snahy o
postupnou harmonizaci termínů v sektorových právních předpisech se uvádí i výčet
pojmů a definic, které by se v budoucnu měly stát pojítkem sektorově roztříštěného
11

Ministerstvo financí České republiky-Odbor Legislativa finančního trhu, Zákon o dohledu nad
finančním trhem, Výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona, 25. září 2007
12
Zákon o daních z příjmů, Zákon o platebním styku, Zákon o finančních konglomerátech, Zákon o
činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, Zákon o podnikání na kapitálovém trhu,
Zákon o dluhopisech, Zákon o kolektivním investování, Zákon o státní kontrole, správní řád,
občanský soudní řád, obchodní zákoník, devizový zákon, Zákon o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti
13
Ministerstvo financí České republiky, Odbor legislativa finančního trhu, Věcný záměr zákona o
dohledu nad finančním trhem, duben 2008
14
Ministerstvo financí České republiky, Odbor legislativa finančního trhu, Zákon o dohledu nad
finančním trhem, Vyhodnocení veřejné konzultace věcného záměru zákona o dohledu nad finančním
trhem, 30. července 2008
15
Věstník ČNB, částka 18/2010 ze dne 21. prosince 2010
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právního názvosloví v oblasti finančních trhů. Vzhledem k současné smršti
evropské regulace finančního trhu a velmi krátkým časovým intervalům na
zpracování transpoziční úpravy se ale nedá očekávat efektivní postup
v harmonizačních pracích. Snahy ČNB v tomto směru dále komplikuje i
nejednotná terminologie v rámci evropské regulace. Dá se navíc očekávat, že
přímá účinnost definic v připravovaných evropských nařízeních (včetně
problému jejich překladu v českých verzích) vnesou do roztříštěné české právní
úpravy ještě větší zmatek. Efektivní harmonizace a skutečná konsolidace
právních přepisů v systematickou strukturu je tedy zatím spíše přáním než
reálným výhledem.

1.1.3 Výhody a nevýhody současného českého modelu
Za nesporné výhody tohoto systému úplné integrace považuji jasnější
odpovědnost za dohled a odstranění kompetenčních sporů. Jediná instituce
může lépe zkoordinovat svou činnost a pokrýt celou potřebnou oblast regulace
bez redundancí a duplicit, než více institucí. Úzká spolupráce v rámci ČNB je
také bezesporu efektivnější a bude přinášet úspory na nákladech a synergický
efekt. Další obrovskou výhodou je jednotnost posuzování vůči regulovaným
subjektům, neboť rozhodnutí vydávaná v rámci jediné instituce se lépe
porovnávají a tím jsou zajištěny rovné podmínky, předvidatelné a konsistentní
rozhodování (ČNB např. má v rámci nadstavbového modulu k systému ASPI16
k dispozici všechna rozhodnutí a odpovědi na dotazy, které v posledních letech
vydala). Nadhled nad celým finančním trhem také umožňuje zhodnocení priorit
regulace a soustředění své činnosti na klíčové oblasti.
Na druhou stranu lze ale v tomto systému spatřovat jistá rizika. Jediná instituce
se může lépe přizpůsobovat změnám, které se týkají celého systému finančního
sektoru, ale složitější už je to se specifickými prvky jednotlivých odvětví. Dalším
nebezpečím je dominance jednoho sektoru dohledu nad ostatními. V případě
České republiky se jedná o dominantní bankovní sektor, kterému by mohla být
16

Automatizovaný
systém
právních
informací,
http://www.systemaspi.cz/Co_je_system_ASPI/Co_je_system_ASPI.html
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dávána přehnaná priorita při výkonu dohledu. Zdaleka nejvíce kritizovaným
faktem ale zůstává, že ne to, byl dohled integrován, ale že byl včleněn do
centrální banky. Úplná integrace orgánů dohledu do jediné instituce je sice
v Evropské unii zcela běžná, ale většina států (Velká Británie, Německo,
Rakousko a další17) za tímto účelem vytvořila samostatné instituce nezávislé na
činnosti centrální banky. Mnohé orgány dohledu (např. v Německu nebo
Rakousku) se navíc v kontrastu s ČNB nepodílejí na vydávání regulatorních
právních předpisů18. Odlišné cíle jednotlivých činností19 ČNB tedy představují
potenciální střet zájmů a rozhodování o prioritách instituce a související alokaci
lidských i finančních zdrojů může představovat morální hazard. Obdobný
systém integrovaného dohledu v centrální bance se zatím vyskytuje v rámci
Evropské unie jen na Slovensku20.
Osobně se domnívám, že integrace orgánů dohledu v jedné instituci je
za současné globalizace finančních trhů nezbytná. Provázanost jednotlivých
odvětví

finančních

služeb,

rostoucí

úloha

finančních

skupin

a

růst

přeshraničních finančních toků trend harmonizace sektorových právních
předpisů a integrace orgánů dohledu jasně ospravedlňuje. Vzhledem k tomu, že
ČNB je vnitřně poměrně dobře strukturována do sekcí, dodržuje zásady
maximální transparentnosti vůči veřejnosti a uchovává si vysokou národní i
mezinárodní reputaci, domnívám se, že rozhodnutí integrovat dohled právě
v ČNB nebylo chybné. V posledních letech se naopak ukázaly tendence, že by
tento model mohl být zaveden i v Německu a Velké Británii21.

17

Dále Belgie, Švédsko, Polsko, Dánsko, Maďarsko, Lucembursko, Lotyšsko, Estonsko, Malta a
k integraci dále směřuje i Finsko, Francie a Itálie.
18
Martina Petrušová, Institucionální uspořádání dohledu nad finančním trhem a postavení centrálních
bank v Evropské unii, Bankovnictví 12/2010, s 20-21
19
ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a
zúčtování institucí, vykonává dohled na subjekty finančního trhu, provádí analýzy vývoje finančního
systému, přispívá ke stabilitě finančního systému a provádí další činnosti, mezi které patří například i
ochrana spotřebitele a v neposlední řadě i vydávání právních předpisů, metodických materiálů a
spolupráce při přípravě zákonů.
20
Irský orgán dohledu je sice umístěn v centrálně bance, ale má v ní nezávislé postavení.
21
Martina Petrušová, Institucionální uspořádání dohledu nad finančním trhem a postavení centrálních
bank v Evropské unii, Bankovnictví 12/2010, s 20-21
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1.2 Regulace a dohled nad finančním trhem v EU
1.2.1 Historický vývoj institucionálního uspořádání
Architektura regulace a dohledu EU prochází v současné době podstatnými změnami,
které se snaží reagovat na globalizaci finančních trhů. Cíl vytvořit jednotný evropský
finanční trh však deklaroval již Akční plán Evropské komise, který byl schválen
Evropskou radou v roce 2000. Na jeho základě bylo mj. vydáno i 30 směrnic22, mezi
nimiž byly i hlavní sektorové směrnice upravující činnost finančních institucí 23 .
V rámci snahy o efektivnější a transparentnější fungování finančního trhu vznikl
v roce 2001 také nový čtyřstupňový regulatorní mechanismus, tzv. Lamfalussyho
proces, který byl pojmenován po svém tvůrci24. Základní principy a zásady regulace
jsou přijímány v rámci spolurozhodovací procedury Evropské komise, Rady a
Evropského parlamentu, která bývá také označována jako trialog. Tento nejvyšší
(první) stupeň je odpovědný za klíčové směrnice nebo nařízení, tj. sekundární
předpisy evropského práva. V rámci druhého stupně hraje klíčovou roli Evropská
komise, která může na základě zmocnění vydat podrobnější technická ustanovení,
pokud je schválí i experti členských států sdružení v sektorových výborech druhého
stupně25. Aby byla přijatá regulace jednotně implementována, byly postupně zřízeny
ještě sektorové výbory třetího stupně – CESR v oblasti kapitálového trhu, CEBS
v oblasti bankovnictví a CEIOPS v pojišťovnictví26, jejichž úkolem bylo poskytování
výkladů a vydávání právně nezávazných doporučení a obecných standardů. Protože
výbory sdružovaly zástupce nezávislých orgánů dohledu členských států, zajišťovala
tato úroveň Lamfalussyho procesu zapojení nejen vysoké odborné a praktické
znalosti, ale tvořila i mezinárodní platformu spolupráce evropských orgánů dohledu.
22

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_zahr_vztahyEU_27166.html?year=2009
V oblasti bankovnictví se jednalo především o směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2006/48/ES
ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, tzv. CRD.
24
Alexandr Lamfalussy byl předsedou tzv. Výboru moudrých, který byl pověřen předložením návrhu
na vylepšení regulace finančních trhů v EU.
25
Jedná se o Evropský bankovní výbor (European Banking Committee), Evropský výbor
propojišťovny a zaměstnanecké penzijní fondy (European Insurance and Pensions Committee) a
Evropský výbor pro cenné papíry (European Securities Committee).
26
Jedná se o Výbor evropských dozorových orgánů nad kapitálovým trhem (Committee of European
Securities Supervisors), Výbor evropských orgánů bankovního dohledu (Committee of European
Banking Supervisors) a Výbor orgánů dohledu nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním
pojištěním (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors).
23
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Domnívám se, že zejména tato platforma přispěla k nalezení vzájemného
porozumění orgánů dohledu členských států a přijatá doporučení byla široce
akceptována. Poslední čtvrtý stupeň procesu uzavírá Evropská komise odpovědná
za kontrolu a řádné vymáhání implementace.
Další podnět k revizi institucionálního uspořádání poskytla tzv. de Larosiérova
zpráva27 vydaná v únoru roku 2009, která v rámci hodnocení příčin finanční krize
označila evropský systém dohledu za nejednotný a neefektivní. Aby byly zajištěny
rovné podmínky v členských státech, měly být odstraněny diskrece členských států
v rámci legislativy a sjednocen systém sankcí 28 . Dosud vykonávaný dohled na
individuální a konsolidované bázi, doplněný o dohled nad finančními konglomeráty
byl označen za nedostačující, zejména pro nedostatečné pokrytí systémových rizik.
Zpráva doporučila přeshraniční působení velkých finančních institucí a provázanost
finančních sektorů řešit v rámci celoevropského systému dohledu, a to jak na
mikrooberřetnostní tak i na makroobezřetností bázi. V návaznosti na de Larosiérovu
zprávu byl v září 2009 zveřejněn návrh tzv. dohledového balíčku, který zahrnoval
pět legislativních návrhů zakotvující dvopilířovou funkcionální strukturu evropského
dohledu29. Pro výkon makroobezřetnostího dohledu měla být nově zřízena Evropská
rada pro systémová rizika a mikroobezřetnostní dohled měl být zabezpečen
národními orgány dohledu v čele s evropskými orgány dohledu (dále jen „ESAs“), 30
které vzniknou transformací dosavadních výborů třetího stupně Lamfalussyho
procesu s posílením svých pravomocí. Obavy ze ztráty suverenity orgánů dohledu
členských států vedly na evropské úrovni k bouřlivým debatám31. V rámci závěrečné
fáze trialogu navíc Evropský parlament předložil další návrhy posilující pravomoci
ESAs (včetně jejich možnosti vydat rozhodnutí přímo účinné na dotčenou finanční

27

Jacques de Larosiére, předseda výboru pověřeného přezkoumáním příčin finančním krize, předložil
v únoru 2009 návrhy na zdokonalení evropského systému dohledu. Celá zpráva je dostupná na
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
28
Tyto záměry jsou nyní již rozpracovány v návrzích CRR a CRD IV a jsou blíže popsány ve druhé
kapitole této práce.
29
Rozdělení dohledu na mikro a makroobezřetní přístup je také nazýván jako twin-peaks model.
30
European Supervisory Authorities
31
Viz Faulhamerová, Zdeňka.: Reforma uspořádání dohledu nad finančním trhem v EU.
Obchodněprávní revue, 2010, č. 8, s. 237-240
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instituci), proti kterým ČNB důrazně protestovala 32 . Euroskeptické názory ovšem
nenachází v EU dostatečnou podporu a finální podoba dohledového balíčku byla
přijata již v září 2010.

1.2.2 Dohled na makroobezřetnostní úrovni
Pro tuto úroveň je nařízeními 33 k 16. prosinci 2010 ustavena Evropská rada pro
systémová rizika (dále jen „ESRB“)34, která monitoruje potenciální systémová rizika,
vydává varování a doporučení k nápravě, včetně zpětné kontroly přijatých opatření.
Přestože ESRB nemá právní subjektivitu a jeho varování ani doporučení nejsou
právně závazná, požívají velké autority díky jejímu personálnímu obsazení.
Doporučení totiž přijímá Generální rada, která je složena z prezidenta a
viceprezidenta Evropské centrální banky, guvernérů centrálních bank členských států,
zástupců Evropské komise, předsedů ESAs a zástupců poradního vědeckého 35 a
technického36 výboru. Každodenní fungování zajišťuje Řídicí výbor37 za analytické a
administrativní podpory Evropské centrální banky v roli sekretariátu. 38 Činnost
ESRB se v současné době zaměřuje39 především na prevenci dalších krizí a rizika
nákazy mezi členskými státy. Za tímto účelem tedy přezkoumává makroekonomické
dopady navrhované evropské legislativy. V oblasti bankovnictví podporuje přijetí
proticyklických opatření v rámci připravovaného nařízení CRR 40 a apeluje na
32

Viz prezentace Miroslava Singera, Navrhovaná architektura evropského dohledu nad finančním
trhem:
pohled
ČNB,
21.
dubna
2010,
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vy
stoupeni_projevy/download/singer_20100421_pfuk.pdf
33
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o
makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské
rady pro systémová rizika a Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření
Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová
rizika.
34
European Systematic Risk Board
35
Advisory Scietific Committee
36
Advisory Technical Committee
37
Steering Committee
38
Podrobněji viz http://www.esrb.europa.eu/about/orga/html/index.en.html
39
Macro-prudential Commentaries, The ESRB at work – its role, organisation and functioning, Frank
Dierick,
Petra
Lennartsdotter
and
Paola
Del
Favero,
dostupné
na
http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/commentaries/ESRB_commentary_1202.pdf?d8978d9c4f4006575
29f466b0178f305
40
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce
a investiční podniky, poslední pracovní verze návrhu z 21. května 2012 je dostupná v angličtině na
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st10/st10099.en12.pdf
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posílení pravomocí národních orgánů dohledu přijmout včasná opatření k nápravě,
včetně možnosti zpřísnit evropské regulatorní požadavky 41 v rámci připravované
směrnice CRD IV.42 ESRB během své existence přijala jen tři doporučení, týkající se
poskytování úvěrů v cizích měnách, financování úvěrových institucí denominovaném
v amerických dolarech a makroobezřetnostního mandátu vnitrostátních orgánů43.
Souhlasím, že vývoj finančních trhů vyžaduje jistou míru centralizace dohledu,
neboť mnohá rizika jsou svou povahou systémová a je třeba jim věnovat
zvláštní pozornost. Vznik ESRB, která se soustředí na makroekonomické
dopady regulace a činnosti finančních institucí, tedy považuji za žádoucí.
Nezávaznost jejích rozhodnutí je podle mého názoru také na místě, neboť by
nebylo vhodné národním orgánům dohledu a centrálním bankám vnucovat
unifikovaná makroekonomická opatření, neboť situace se může stát od státu
velmi lišit, už jen z důvodu rozdílné měnové politiky. Samotné rozhodnutí
ESRB navíc požívá dostatečně velké autority na to, aby jej státy dobrovolně
plnily, pokud jim v tom nebrání důležitější národní zájem.

1.2.3 Dohled na mikroobezřetnostní úrovni
Struktura mikroobezřetnostího dohledu navazuje na dosavadní třetí úroveň
Lamfalussyho procesu. Třemi nařízeními 44 účinnými k 1. 1. 2012 byly stávající
výbory CESR, CEBS a CEIOPS transformovány na evropské orgány dohledu 41

Generelně platí zásada maximální harmonizace a o výjimkách se intenzivně vyjednává.
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi,
pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, poslední pracovní verze návrhu
z 21.
května
2012
je
dostupná
v angličtině
na
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st10/st10100.en12.pdf
43
Bližší
informace
a
text
doporučení
je
dostupný
na
http://www.esrb.europa.eu/recommendations/html/index.en.html
44
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí
716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES,
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č.
716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, a
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení
Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES.
42
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Evropsky orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
bankovnictví (dále jen „EBA“)
zaměstnanecké

penzijní

46

pojištění

45

, Evropský orgán pro

, a Evropský orgán pro pojišťovnictví a
(EIOPA),

47

souhrnně

Rozhodovacím orgánem ESA je Rada orgánů dohledu

48

nazývané

ESAs.

, která se skládá

z nezávislého předsedy 49 a vedoucích představitelů národních orgánů dohledu,
přičemž jednání (bez práva hlasovat 50 ) se mohou účastnit i zástupce Evropské
komise, zástupce Evropské centrální banky, zástupce ESRB a zástupci dalších dvou
ESAs. Výkonným orgánem ESA je nezávislý výkonný ředitel 51 a Řídící rada 52 ,
kterou tvoří předseda v šest členů Rady orgánů dohledu. Protože zástupce ČNB, Ing.
David Rozumek, byl zvolen jako jeden z členů Řídící rady EBA 53 , má ČNB
v současné době v této agentuře výhodné postavení, které zajišťuje větší množství
informací o aktuálním dění54. Protože mnohé oblasti regulace a dohledu (zejména
finanční konglomeráty nebo praní špinavých peněz) vyžadují spolupráci všech
sektorově zaměřených ESAs, byl zřízen i Smíšený výbor evropských orgánů
dohledu

55

složený z předsedů ESAs, který by měl tvořit platformu pro

mezisektorovou spolupráci.
Takto uspořádané ESAs jsou vybaveny právní subjektivitou, která je spojena
s výrazným posílením jejich pravomocí, které jasně směřují k posilování evropských
institucí na úkor těch národních. Oproti svým předchůdcům (CESR, CEBS a
CEIOPS) mohou ESAs vytvářet technické standardy, které jsou po přijetí
Evropskou komisí závazné 56 . Právní úprava tyto standardy dělí na regulatorní a

45

EuropeSecurities and Markets Authority
European Banking Authority
47
European Insurance and Occupational Pensions Authority
48
Board of Supervisors
49
Chairman
50
Rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou, přičemž každý člen má jeden hlas.
51
Executive Director
52
Management Board
53
http://www.eba.europa.eu/Aboutus/Organisation/Management-Board.aspx
54
Ing. David Rozumek byl dále zvolen i přesedou Standing Committee on Regulation and Policy, což
zvýhodňuje ČNB i v procesu přijímaní regulatorních a technických standardů.
55
Joint Committee of European Supervisory Authorities
56
Podrobně je upraven i proces koordinace tvorby standardů a spolupráce Evropské komise s ESA.
Pokud by proti přijatým standardům Evropský parlament nebo Rada vznésly námitky, standard by
nenabyl účinnosti.
46
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implementační, v závislosti na právní formě aktu57. Hlavní rozdíl v procesu přijímání
spočívá zejména v zapojení výborů druhého stupně Lamfalussyho procesu u
implementačních technických standardů. Obecně však platí, že jsou oba druhy
standardů konzultovány s širokou veřejností a odborníky 58 , mají pouze technický
charakter a ESAs je tvoří v souladu se základními principy, strategickými
rozhodnutími a zmocněním relevantního legislativního aktu.
Podíváme-li se znovu na Lamfalussyho proces, vidíme, že jeho třetí úroveň doznala
podstatných změn. Legislativními akty první a druhé úrovně doplněné závaznými
technickými standardy představují jednotný soubor evropských závazných pravidel
(také nazývaný Single Rule-book), kterým se národní orgány dohledu i finanční
instituce musí bezezbytku podřídit 59. Struktura regulace pojišťovnictví se např. opírá
o všechny tři regulatorní stupně Lamfalussyho struktury, kde první úroveň, tj.
základní principy, představuje rámcová směrnice Solvency II 60 , druhou úroveň
připravovaný prováděcí předpis ve formě nařízení, který na základě zmocnění
v rámcové směrnici vydá Evropská komise61 a třetí úroveň budou tvořit upřesňující
technické standardy vypracované od Evropského orgánu pro pojišťovnictví a
zaměstnanecké penzijní pojištění.
Za zajímavou také považuji problematiku vztahu směrnic a závazných
technických standardů vydávaných na jejich základě. Z povahy směrnice
vyplývá, že je dán cíl regulace, ale konkrétní cesta k jeho dosažení je ponechána
na uvážení členského státu. Vytvářením závazných technických standardů
57

Regulatorní technické standardy jsou přijímány ve formě aktů v přenesené působnosti podle čl. 290
Smlouvy o fungování EU a implementující technické standardy jsou formou prováděcích aktů podle
čl. 291 Smlouvy o fungování EU.
58
K tomuto účelu byly zřízeny poradní a konzultační orgány ESAs – Securities and Markets
Stakeholder Group, Banking Stakeholder Group a Insurance and Reinsurance Stakeholder Group and
Occupational Pensions Stakeholder Group.
59
Na rozdíl od doporučení předchozích výborů totiž nelze uplatnit přístup „comply or explain“.
60
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k
pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu
61
Prováděcí nařízení dosud nebylo vydáno a navrhuje se, aby bylo původní datum provedení rámcové
směrnice oddáleno na 30. června 2013. Blíže viz návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze
dne 16. 5. 2012, kterou se mění směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti
a jejím výkonu (Solventnost II), pokud jde o datum jejího provedení a použití a o datum zrušení
některých směrnic.
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k ustanovením směrnic se ale tento manévrovací prostor členských států velmi
zužuje ne-li zaniká. V oblasti regulace finančního trhu tedy dochází
k praktickému stírání rozdílu mezi směrnicemi a přímo účinnými nařízeni a
jejich odlišnost pro členský stát spočívá zejména v tom, zda daná regulace musí
být transponována do národního právního řádu (v případě směrnic) nebo stačí
jen přizpůsobení dotčených národních předpisů (v případě nařízení). Jako
příklad může posloužit připravované nařízení CRR 62 a směrnice CRD IV 63 ,
které mají nahradit stávající směrnici CRD64. Z rozdělení původních i nových
oblastí regulace mezi nařízení a směrnici je patrné, že ve směrnici byla
ponechána pouze ta úprava, která úzce souvisí s různorodými národními
pracovně-právními předpisy, obchodním právem nebo národní úpravou
kompetencí relevantních orgánů dohledu. Dá se očekávat, že tento trend
přesouvání evropské regulace do přímo účinných nařízení bude v oblasti
finančního trhu pokračovat.
Další významné posílení ESAs představuje pravomoc řešit spory mezi orgány
dohledu jednotlivých členských států, aby se zajistilo efektivní řešení
přeshraničních situací v rámci kolegií orgánů dohledu. Pokud má národní orgán
dohledu námitky vůči postupu, opatření nebo nečinnosti jiného národního orgánu
dohledu, stanoví příslušný ESA lhůtu pro smírčí jednání, kterého se účastní jako
mediátor, tj. pomáhá nalézt pro obě strany přijatelný kompromis. Příslušný je ESA
daného sektoru finančního trhu, a pokud se jedná o přeshraniční spory napříč sektory
(např. u dohledu nad konglomeráty), má kompetenci Smíšený výbor evropských
orgánů dohledu. Jestliže není dohody v mediačním řízení dosaženo, vydá ESA
62

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce
a investiční podniky, poslední pracovní verze návrhu z 21. května 2012 je dostupná v angličtině na
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st10/st10099.en12.pdf
63
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi,
pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, poslední pracovní verze návrhu
z 21.
května
2012
je
dostupná
v angličtině
na
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st10/st10100.en12.pdf
64
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k
činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, v platném znění, a Směrnice Evropského parlamentu a
Rady č. 2006/49/ES ze dne 14 června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků
a úvěrových institucí, v platném znění.
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rozhodnutí, které je pro obě strany závazné. Pokud by ani toto rozhodnutí nebylo
národními orgány dohledu respektováno, může ESA vydat i závazné individuální
rozhodnutí adresované přímo dotčené finanční instituci, které má přednost před
všemi rozhodnutími přijatými národním orgánem dohledu.
Dosavadní úprava znala jen mediační proces a v případě neshody orgánů dohledu
postupoval každý podle svého přesvědčení. Konsolidující orgán dohledu přijal
opatření na konsolidované úrovni dohledu, zatímco příslušní orgán dohledu přijal
opatření na individuální úrovni. Tento způsob rozhodování tedy zcela odpovídal
pravomocem a dělbě odpovědnosti za případné následky rozhodnutí65 mezi orgány
dohledu. Nová pravomoc ESAs tedy podle mého názoru představuje zcela
revoluční průlom do suverénního postavení národního orgánů dohledu, neboť
mu může být vnucen postup, se kterým naprosto nesouhlasí. Riziko je třeba
spatřovat zejména u dohledu na individuální úrovni, neboť v EU převládá
tendence nahlížet na propojené finanční instituce jako na celek, tj. preferuje se
konsolidovaný pohled na věc před tím individuálním. Historicky se
konsolidovaný dohled vytvořil proto, aby byla hlídána celá skupina a dceřiné
společnosti nezpůsobily neočekávané problémy své mateřské společnosti.
V současné době se ale ukazuje, že situace může být i opačná. V případě, že se
totiž mateřská společnost ocitne v problémech, bude mít jistě tendenci krýt své
ztráty z prosperujících dceřiných společností, a ty se pak mohou dostat do
finančních obtíží.
Například v České republice většinu trhu (téměř 90 %) tvoří skupiny velkých
bank (Československá obchodní banka, Stavební spořitelna a Českomoravská
stavební spořitelna; Česká spořitelna a Stavební spořitelna České spořitelny;
UniCredit Bank; Raiffeisenbank a Raiffeisen stavební spořitelna), které jsou
všechny dceřinými institucemi zahraničních společností. Pokud by tedy
evropská regulace nebo orgány dohledu dopustily přenos ztrát z mateřských
společností na dceřiné, znamenalo by to pro finanční trh České republiky

65

V nejhorším případě se tím myslí i povinnosti vyplývající z národního pojištění vkladů.
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katastrofu. Vyjednávání mezi národním orgánem dohledu (ČNB) a příslušnými
konsolidujícími orgány dohledu tak mohou být v řadě případů pro finanční
stabilitu v České republice klíčová. Obavy ČNB66, ale i mnohých dalších orgánů
dohledu zemí střední a východní Evropy, ze ztráty suverenity a neúměrnosti
pravomoci ESAs jsou tedy podle mého názoru zcela na místě. Přestože podobné
spory mezi orgány dohledu nejsou na běžném pořádku a kolegia se doposud
v praxi ukazovala jako vhodná platforma pro spolupráci při dohledu, nikdo si
nemůže být jistý, jak tomu bude nadále, zvláště pokud by se naplnily nejčernější
scénáře vývoje finančních trhů a došlo by takzvaně na lámání chleba.
V této souvislosti je také velmi podstatné v jakých případech se tato procedura
(mediační řízení a následné rozhodnutí ESA) uplatní, což závisí na konkrétní úpravě
relevantního legislativního aktu. Tato možnost byla spolu s dalšími změnami
dohledového balíčku zapracována do stávající evropské legislativy prostřednictvím
tzv. směrnice Omnibus I67, která znovelizovala 11 směrnic upravujících činnosti na
finančních trzích. Další změny se chystají v plánovaných novelizačních směrnicích
Omnibus II68 (případně ještě Omnibus III) nebo se zapracovávají přímo do nových
návrhů směrnic a nařízení.
Podíváme-li se do návrhů nařízení CRR 69 a směrnice CRD IV 70 , najdeme
případy, kde je mediační řízení a finální rozhodnutí ESA, resp. EBA
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Viz prezentace Miroslava Singera, Navrhovaná architektura evropského dohledu nad finančním
trhem: pohled ČNB, 21. dubna 2010
67
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění
směrnice
98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES,
2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu
(Evropského
orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví
a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné
papíry
a trhy)
68
Návrh Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES s
ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy
69
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce
a investiční podniky, poslední pracovní verze návrhu z 21. května 2012 je dostupná v angličtině na
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st10/st10099.en12.pdf
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akceptovatelné. Mám na mysli např. společné/EBA rozhodování v případě
identifikace významných poboček v rámci členského státu nebo schvalování
interních přístupů. U některé úpravy je ale společné/EBA rozhodnutí naprosto
nepřijatelné. Článek 108 směrnice CRD IV71 např. zakotvuje tuto proceduru i
pro případ přijímání opatření týkajících se dohledu nad likviditou nebo
způsobem jejího řízení. V praxi bude toto ustanovení znamenat, že orgán
dohledu nebude moci u dceřiné spolčenosti přijmout opatření v oblasti likvidity,
aniž by se dohodl i s konsolidujícím orgánem dohledu a všemi dalšími orgány
dohledu odpovědnými za dohled dalších členů skupiny. Přitom je třeba vzít v
úvahu, že právě problémy v oblasti likvidity jsou tou nejakutnější záležitostí,
kterou si jen lze představit. I zkrácený jednoměsíční termín pro nalezení
společného řešení neodpovídá potřebě včasného zásahu. Pokud by se navíc
orgány dohledu ve stanovené lhůtě nedohodly, rozhodl by konsolidující orgán
dohledu, resp. po protestu členského státu EBA. Představa, že by o takto
závažných problémech banky v České republice, která je dceřinou společností
zahraniční

instituce,

rozhodovala

s konečnou

platností

po

dlouhém

vyjednávacím procesu EBA, je dost znepokojující. Zdá se tedy, že tato
konkrétní aplikace pravomoci ESAs rozhodovat v případě neshod národních
orgánů dohledu představuje citelné omezení národního orgánu dohledu
s obrovskými potenciálními dopady na relevantní finanční instituci a potažmo i
ekonomiku dané země.
Novou pravomoc ESAs představuje i současná úprava řešení krizových situací.
Přestože bylo v roce 2008 podepsáno Memorandum o porozumění pro zachování
70

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi,
pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, poslední pracovní verze návrhu
z 21.
května
2012
je
dostupná
v angličtině
na
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st10/st10100.en12.pdf
71
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi,
pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, poslední pracovní verze návrhu
z 21.
května
2012
je
dostupná
v angličtině
na
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st10/st10100.en12.pdf
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přeshraniční finanční stability

72

, nebyl nalezen efektivní systém pro řešení

případných krizových situací. V rámci dohledového balíčku tedy bylo s novými
pravomocemi pamatováno i na tyto případy, když byl ESAs svěřen úkol koordinovat
opatření národních orgánů dohledu v případě nepříznivého vývoje finančních trhů.
Pokud by se nepodařilo krizi zažehnat a byla by rozhodnutím Rady (po konzultaci
s Evropskou komisí a ESRB na návrh ESRB, Evropské komise nebo ESA) vyhlášena
krizová situace, mohly by ESAs přijímat individuální rozhodnutí adresovaná
národním orgánům dohledu. V případě že by se orgány dohledu rozhodnutím
neřídily, mohly by ESAs vydat rozhodnutí adresované přímo konkrétním finančním
institucím, které by měly přednost před všemi rozhodnutími přijatými národním
orgánem dohledu (tím není dotčeno právo Evropské komise podat proti členskému
státu žalobu podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie).
Podobně jako v krizové situaci může ESAs postupovat i v případě porušení
unijního práva. Pokud nezareaguje orgán dohledu sám, vydá ESA národnímu
orgánu doporučení, jak situaci uvést do souladu s evropským právem. Jestliže
národní orgán dohledu nezjedná nápravu, informuje o tom ESA Evropskou komisi,
která vydá formální stanovisko. Pokud ani toto stanovisko nepřesvědčí orgán
dohledu o nutnosti změnit svůj přístup, může ESA vydat rozhodnutí adresované
přímo konkrétním finančním institucím, které má přednost před všemi rozhodnutími
přijatými národním orgánem dohledu (tím není dotčeno právo Evropské komise
podat proti členskému státu žalobu podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské
unie).
Omezení pravomocí ESAs není mnoho. Ve všech případech, kdy přijímají
individuální rozhodnutí pro konkrétní instituci, musí být splněna podmínka, že je
rozhodováno na základě evropského práva, které je přímo aplikovatelné na finanční
instituce. Rozhodnutí také nesmí zasahovat do případné diskrece národních orgánů
dohledu, která jim byla svěřena relevantním právním předpisem. Pro případy, kdy se
rozhodnutí přímo týká činnosti národních orgánů dohledu (řešení krizových situací a
72

Blíže viz Faulhamerová, Z., Herboczková, J.: Pravomoci evropských orgánů dohledu nad finančním
trhem. Obchodněprávní revue, 2010, č. 9, s. 273-278
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sporů mezi národními orgány dohledu), obsahuje dohledový balíček tzv. ochranné
opatření, které stanoví, že žádné rozhodnutí nesmí zasahovat do fiskálních
pravomocí členských států. Pokud by se tak stalo, má členský stát podat písemné
námitky (s vysvětlením) ESA i Evropské komisy, čímž se rozhodnutí ESA pozastaví.
Pokud by ESA své rozhodnutí nezměnil, rozhodne s konečnou platností Rada.
Proti všem rozhodnutím ESAs se dále lze odvolat k šestičlennému Odvolacímu
senátu73, který je složen ze dvou členů (a jejich alternátů) jmenovaných za každou
ESA (jedná se tedy o společný mezisektorový orgán). Proti rozhodnutí se může
odvolat národní orgán dohledu nebo fyzická či právnická osoba, která je adresátem
rozhodnutí nebo se jí rozhodnutí přímo dotýká. Pokud bylo rozhodnutí potvrzeno, je
možné ještě podat žalobu podle článku 263 nebo 265 Smlouvy o fungování Evropské
unie.
Pokud orgán dohledu, instituce nebo jiná fyzická či právnická osoba neuspěje
s opravnými prostředky a přesto nerespektuje rozhodnutí ESA (nebo Rady), nastává
otázka vynutitelnosti těchto rozhodnutí, neboť není v pravomoci ESAs ukládat
sankce. V České republice má tuto pravomoc ČNB, která je v případě zjištění
nedostatku povolána ukládat nápravná opatření nebo sankce. Proti rozhodnutí je
možné podat rozklad k Bankovní radě a v případě neúspěchu pokračovat žalobou ve
správním soudnictví. Protože je individuální rozhodnutí ESA na základě nařízení
přímo účinné (svou povahou se jedná o konkretizaci povinností stanovených
nařízením74) a má přednost před jakýmkoli jiným rozhodnutím, měly by je členské
státy vynucovat stejným způsobem jako jiná nařízení. V České republice je k výkonu
dohledu nad dodržování přímo použitelných předpisů EU v oblasti finančního trhu
zmocněna ČNB. Přestože se neočekává, že by ČNB nerespektovala rozhodnutí ESA,
je možné, že jí nějaký jiný důležitý zájem bude ve vynucování rozhodnutí ESA
bránit. Protože se na základě Ústavy České republiky jedná o nezávislou instituci, do
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Joint Board of Appeal
Herboczková Jana: Dohled nad Evropskými finančními trhy v rukou Evropské unie, Dny práva –
2010, Brno : Masarykova Universita, 2010, dostupné na
http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/
74
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jejíž činnosti lze zasahovat je na základě zákona 75 , nelze ČNB do vynucování
rozhodnutí ESA bez zákonné úpravy donutit. Pro Českou republiku by to tedy
znamenalo, že v případě, že by se ČNB rozhodla tuto povinnost neplnit, mohla by
Evropská komise podat žalobu proti České republice podle čl. 258 Smlouvy o
fungování Evropské unie a rozsudkem Soudního dvora EU by České republice mohla
být uložena peněžitá sankce. Mám však za to, že tyto úvahy jsou čistě teoretické,
neboť z činnosti ČNB a jejích dokumentů je zřejmé, že předpisy a rozhodnutí
Evropské unie respektuje a dodržuje, i přestože s nimi mnohdy nesouhlasí.
Celkový dojem z dohledového balíčku je zřejmý - jeho hlavním cílem je
centralizace regulace a výkonu dohledu na evropské úrovni. Za tímto účelem je
postavení ESAs značně posíleno, což nezbytně souvisí i s omezením pravomocí a
nezávislosti národních orgánů dohledu. Protože národní orgán dohledu, resp.
stát nese fiskální odpovědnost za fungování finančních institucí se sídlem
v členském státu76, dojde k nevyvážené situaci, kdy ESA může finanční situaci
institucí výrazně ovlivnit, zatímco následky ponese dotčený členský stát.
Vrátíme-li se například k situaci, kdy dochází ke konfliktu zájmů národních
orgánů dohledu při dohledu na individuální versus konsolidované úrovni, bude
ESA v podstatě rozhodovat o tom, který stát ponese následky špatného
hospodaření skupiny. Domnívám se, že ochranné opatření není v tomto
kontextu příliš účinné, neboť možnost obrany proti rozhodnutím s fiskálními
dopady, resp. rozhodnutím narušujícím finanční stabilitu, byla během
vyjednávání značně oslabena. Recitály i text samotných nařízení navíc před
nadměrným využíváním této klauzule varují.
Centralizace regulace a dohledu navíc vůbec neřeší pravé příčiny finančních
obtíží významných mezinárodně činných bank. Souhlasím, že sjednocování
regulace a dohledových praktik je žádoucí, nicméně i původní struktura třetí
úrovně Lamfalussyho procesu tomuto účelu odpovídala. Spolupráce národních
75

Článek 98 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
Ani návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, o systémech pojištění vkladů, celoevropské
pojištění vkladů nezavádí.
76
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orgánů dohledů při výkonu dohledu, tj. zejména v rámci kolegií, byla dříve lépe
vyvážená, zejména v oblasti vztahů orgánů dohledu na individuální versus
konsolidované bázi.
Předpokládám, že se centralizace bude prohlubovat (zejména asi v oblasti
přímého dohledu nad přeshraničně působícími finančními institucemi), neboť i
samotná nařízení zmiňují

77

, že Evropská komise má fungování ESAs

přezkoumat a případně předložit nový návrh na posílení jejich pravomocí. Dále
má být zhodnoceno, zda je vhodné vykonávat dohled nad jednotlivými sektory
odděleně a zda systém odpovídá globálnímu vývoji finančních trhů. Jak bude
federalizace regulace a dohledu finančních trhů postupovat, můžeme očekávat,
že budou národní orgány dohledu fungovat spíše jako pobočky ESAs, jejichž
hlavním úkolem bude výkon dohledu na místě. Regulatorní činnost členských
států v oblasti finančního trhu se bude nejvíce soustřeďovat na správné
překlady (u přímo účinných evropských předpisů) nebo na výjimečné
transpozice (v případě směrnic), tj. zejména na jejich soulad s jinými oblastmi
specifického národního práva. Další kroky budou nejspíš postupně směřovat
k jednotnému integrovanému evropskému orgánu dohledu, který by se opíral o
decentralizované národní pobočky. Nepřekvapilo by mě, kdyby v budoucnu
byla zavedena možnost institucí, odvolat se proti rozhodnutí národního orgánu
dohledu

přímo

k evropskému

orgánu

dohledu.

Takto

vysoký

stupeň

federalizace by však vyžadoval sjednocení i jiných oblastí regulace, zejména by
musel být schválen jednotný evropský systém pojištění vkladů78. Jeho zavedení
sice bylo ve veřejné konzultaci navrženo a diskutováno, záměr se však nesetkal
s vřelou akceptací. Nový návrh směrnice o systémech pojištění vkladů 79 ,
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Např. čl. 81nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o
zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č.
716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES
78
Zavedení jednotného evropského systému pojištění vkladů bylo ve veřejné konzultaci navrženo.
Tento záměr se však nesetkal s vřelou akceptací a nový návrh směrnice Evropského parlamentu a
Rady, o systémech pojištění vkladů, celoevropské pojištění vkladů nezavádí.
79
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, o systémech pojištění vkladů, poslední aktuální
verze schválená Evropským parlamentem v prvním čtení ze dne 29. února 2012 je dostupná na
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st06/st06495.en12.pdf
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celoevropské pojištění vkladů nezavádí a soustředí se na dílčí úpravy a
harmonizaci národních systémů pojištění vkladů80.
Protože se centralizaci institucionálního uspořádání evropské regulace a
dohledu v oblasti finančních trhů zřejmě nepůjde vyhnout, bylo by podle mého
názoru užitečné soustředit se především na konkretizace těchto snah v právních
předpisech a prosazování průběžného udržování rovnováhy mezi přenášenými
pravomoci a s tím spojenou odpovědností, zejména mezi orgány dohledu na
individuální a konsolidované bázi.

80

Zejm. na výši garancí, lhůty pro vyplacení vkladů, pravilal pro riskantnější operace bank.
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2 Úprava bankovnictví v EU

2.1 Směrnice o kapitálové přiměřenosti (CRD)
Oblast bankovnictví v EU upravuje směrnice Evropského parlamentu a Rady č.
2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o
jejím výkonu a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/49/ES ze dne 14
června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí
(dvojice směrnic dále jen „CRD“), která byla od svého vzniku několikrát
novelizována. V reakci na finanční krizi oznámila Komise v dokumentu nazvaném
„Urychlit oživení evropské ekonomiky 81 “ ze dne 4. března 2009 záměr přijmout
opatření k odstranění odhalených nedostatků. V souladu s postoji Evropské rady,
Rady ECOFIN a summitem skupiny G20 ze dne 2. dubna 2009 byla vydána
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou
se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky
přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost,
režimy dohledu a krizové řízení (dále jen „CRD II“), která přinesla podstatné změny
věcného charakteru, zejména v oblastech vztahů mezi orgány dohledu, pravidel
angažovanosti, využívání tzv. hybridů pro stanovení původního kapitálu a podrobně
upravila i požadavky na řízení rizika likvidity a na sekuritizované expozice. Další
významnou novelou byla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/76/EU ze
dne 24. 11. 2010, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o
kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad

81

Evropská komise: Urychlit oživení evropské ekonomiky, KOM(2009)114 v konečném znění,
4.3.2009.
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politikami odměňování (dále jen „CRD III“)

82

, která (jak již název napovídá)

přinesla zvýšení kapitálových požadavků pro sekuritizované i resekuritizované
expozice a požadavků k tržnímu a specifickému riziku obchodní portfolia v případě
použití interních modelů. Nejkontroverznější částí této novely pak byla zbrusu nová
úprava zásad odměňování, kterou měly instituce zavést zejména ve vztahu ke
svým vysoce postaveným pracovníkům. Protože tuto oblast považuji za výjimečně
zajímavou, je jí věnována samostatná třetí kapitola této práce.
V prosinci 2010 vydal Basilejský výbor pro bankovní dohled (dále jen „BCBS“)83
nový regulatorní koncept „Basel III: A global regulatory framework for more
resilient banks and banking systems“ (dále jen „Basel III“)84, jehož cílem je další
posílení odolnosti bankovního sektoru a udržitelnost dlouhodobého ekonomického
růstu, s důrazem zejména na kvalitu a výši požadavků na kapitál. Implementaci Basel
III na úrovni evropského finančního trhu má zajistit připravovaný návrh směrnice
Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o
obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o
změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru
nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním
konglomerátu (dále jen „CRD IV“) 85 a návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (dále
jen „ CRR“)86, které s účinností od 1. ledna 2013 nahradí stávající směrnici CRD87.
Přesunutí části stávající regulace CRD do návrhu přímo účinného nařízení
CRR považuji za krok správných směrem, neboť se odstraňuje nejistota
82

CRD II ukládá členským státům, aby do 31. října 2010 uvedly svoji národní legislativu do souladu s
touto směrnicí a novou právní úpravu aplikovaly s účinností od 31. prosince 2010, návrh CRD III
stanoví termín pro transpozici k 1. lednu 2011.
83
Basel committee on Banking Supervision
84
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, revidovaná
verze z června 2011 je dostupná na http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
85
Poslední pracovní verze návrhu z 21. května 2012 je dostupná v angličtině na
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st10/st10100.en12.pdf
86
Poslední pracovní verze návrhu z 21. května 2012 je dostupná v angličtině na
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st10/st10099.en12.pdf
87
Regulace investičních podniků a úvěrových institucí bude na rozdíl od dosavadního stavu upravena
v jednom právním předpise.
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finančních institucí, kdy a jakým způsobem bude evropská regulace
transponována do národního práva. Zejména pro přeshraničně působící
skupiny je tento trend velmi výhodný, neboť mají zaručeno, že subjekty
v jednotlivých členských státech nebudou podléhat různé regulaci v závislosti na
způsobu národní transpozice. Skupiny tedy budou moci lépe řídit své aktivity
bez vynakládání zbytečných nákladů na zkoumání rozdílů národních regulací a
ušetří i při konsolidací dat skupiny. Obdobně toto sjednocení napomůže i
orgánům dohledu, které vykonávají dohled na konsolidovaném základě, tj. nad
skupinou subjektů.

2.2 Světové trendy v CRR a CRD IV
Po vzoru Basel III návrh CRR a CRD IV přináší podstatné změny
v oblasti regulatorního kapitálu, zavádí zcela nové oblasti regulace, jako jsou např.
pravidla likvidity nebo pákový ukazatel a klade větší důraz na proticyklické působení
pravidel. Při zapracování Basel III do evropské regulace se nejedná o prosté převzetí
pravidel. BCBS totiž tento dokument napsala pro účely regulace mezinárodně
aktivním bankám a jeho pravidla se uplatňují jen na konsolidovaném základě. Na
rozdíl od tohoto pojetí jsou v EU světová pravidla dlouhodobě uplatňována jak na
konsolidované, tak i individuální bázi s tím, že se vztahují na všechny banky,
družstevní záložny i některé obchodníky s cennými papíry. Pro tyto menší instituce
je tedy třeba vymyslet vhodný způsob uplatňování principu přiměřenosti a zasadit
světové principy do evropských právních i ekonomických poměrů.

2.2.1 Kapitál a minimální kapitálové požadavky
Mezi nejzásadnější změny patří legislativní úpravy v oblasti kapitálu, kde je
posilována jeho kvalita zejména s ohledem na schopnost absorbovat nečekané ztráty.
Nově se zpřísňují kritéria pro kapitálové nástroje88 , které mohou být zahrnuty do

88

CET1 (Common Equity Tier 1) se skládá např. z kmenových akcií, rezervních fondů a
nerozdělených zisků (viz čl. 24 návrhu nařízení).
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nejkvalitnější formy kapitálu, tj. do kmenového kapitálu89, přičemž je vzata v úvahu i
rozdílná právní forma institucí (v České republice relevantní zejména u družstevních
záložen). Limituje se např. zahrnutí odložených daňových pohledávek nebo investic
do finančních institucí do kmenového kapitálu. Do složky kapitálu Tier 1, která je
určena k absorpci ztrát při zachování chodu instituce, spadají ještě hybridní
kapitálové nástroje, u kterých jsou požadavky na kvalitu také zpřísněny. Zavádí se
např. povinný odpis hybridního kapitálu v případě snížení vzniklé ztráty nebo
konverze hybridního kapitálu na kmenový v případě potřeby90 . Přísněji vymezeny
jsou i požadavky91 na zařazení nástrojů (tzv. podřízených dluhů s původní splatností
nejméně pět let) do Tier 2 kapitálu, jehož účelem je zajištění výplat vkladů a
uspokojení věřitelů v případě úpadku instituce. Nově se specifikuje i postup
zohledňování podřízeného dluhu v období pěti let před jeho splatností. Složka
kapitálu Tier 3, kterou tvořil podřízený dluh se splatností alespoň 2 roky a která byla
vyhrazena pro krytí tržních rizik, se zcela zrušuje. Postupně se také má opustit
pravidlo 50:50 u odčitatelných položek (tj. odpočet 50% hodnoty od Tier 1 a 50%
hodnoty od Tier 2) a odpočty se mají zohlednit jen v kmenovém kapitálu. Další
úpravu kapitálu představují tzv. obezřetnostní filtry, které zamezují některým
nežádoucím dopadů v důsledku ocenění nástrojů reálnou hodnotou92. Obdobně jako
Basel III i CRR omezuje

93

zahrnování menšinových podílů do kapitálu na

konsolidovaném základě.
CRR a CRD IV vychází z Basel III i při nastavení ukazatele minimální kapitálové
přiměřenosti a jeho postupného navyšování 94 . Stávající požadavek na celkovou
kapitálovou přiměřenost zůstává na 8 % a doplňuje se o dílčí ukazatel kapitálové
přiměřenosti Tier 1 (cílová hodnota 6 %) a kapitálové přiměřenosti kmenového
kapitálů (cílová hodnota 4,5 %). Smyslem těchto dílčích poměrů je postupný

89

Common Equity Tier 1 (CET 1) spadající do složky kapitálu Tier 1
V případě poklesu kapitálové přiměřenosti pro CET1 pod 5,125 %
91
Viz kritéria v čl. 60 CRR
92
Ke specifikaci oceňování nástrojů reálnou hodnotou má také EBA připravit závazné standardy.
93
Např. je požadováno, aby se žádný člen konsolidačního celku přímo či nepřímo nepodílel na
financování menšinového podílu nebo aby kapitál připadající na menšinové podíly kryl rizika
konsolidované osoby, tj. např. dotčené dceřiné společnosti.
94
Přechodná ustanovení změny v oblasti kapitálu fázují až do konce roku 2021.
90
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nárůst hodnoty kmenového kapitálu a Tier 1 kapitálu, což znamená, že v rámci
stejného objemu kapitálu bude tlak na jeho zkvalitnění. Všechny výše popsané
změny v oblasti kapitálu považuji za žádoucí, neboť zejména pro budoucí
finanční krize je nutné, aby byly instituce vybaveny kapitálem nejen v určité
výši, ale hlavně i kvalitě. Z analýz dopadu navíc vyplývá, že díky
konzervativnímu přístupu českých bank jsou nové regulatorní požadavky již
dnes splněny 95 . Na druhé straně tuto úpravu nepouvažuji za nijak zásadní,
neboť přísnější požadavky na skladbu nebo výši kapitálu jde (jako doposud)
zajistit v rámci tzv. druhého pilíře 96 , tj. pomocí dodatečných kapitálových
požadavků v rámci systému hodnocení vnitřně stanoveného kapitálu (ICAAP)
nebo požadavků na řídicí a kontrolní systém.

2.2.2 Proticyklické kapitálové polštáře
Faktické navýšení dosavadní celkové kapitálové přiměřenosti představuje až
zavedení

proticyklických

kapitálových

polštářů

97

,

které

mají,

jako

makroobezřetnostní nástroj, přispět ke snížení výkyvů v úvěrovém cyklu.
Bezpečnostní kapitálový polštář98 má být tvořen v příznivých obdobích ve výši 2,5 %
rizikově vážených aktiv. Proticyklický kapitálový polštář

99

je více svázán

s makroobezřetnostní situací a jeho tvorba je požadována pouze v období
nadměrného růstu úvěrů, což by mělo chránit bankovní sektor před cyklickými
výkyvy. Jeho výši ve vztahu k domácím expozicím stanovují specielně určené
orgány členského státu v rozmezí 0 % - 2,5 % rizikově vážených aktiv. Instituce
s mezinárodním polem působnosti tedy budou proticyklický kapitálový polštář
počítat s ohledem na umístění svých expozic, jako vážený průměr sazeb
proticyklických kapitálových polštářů aplikovaných v zemích 100 , kde má instituce

95

Viz např. Monika Laušmanová, Basel III, Požadavky nové regulace a její dopad na bankovní sektor,
ze dne 8. 12. 2010
96
Rozdělení na pilíře regulace vychází z konceptu Basilejského výboru orgánů dohledu, který
(zjednodušeně řečeno) dělí regulaci na minimální požadavky (první pilíř), proces dohledu (druhý pilíř)
a tržní disciplínu neboli požadavky na uveřejňování informací (třetí pilíř).
97
Viz čl. 122 a další CRD IV
98
Capital Conservation Buffer
99
Countercyclical Capital Buffer
100
Princip automatické reciprocity
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své

expozice.

101

Protože

se

jedná

o

makroobezřetnostní

problematiku,

je doporučeními v této oblasti pověřena ESRB. Oba kapitálové polštáře mají být
tvořeny nejkvalitnější složkou kapitálu (kmenovým kapitálem) nad rámec kapitálu
požadovaného minimálními kapitálovými požadavky. Od minimálních kapitálových
požadavků se kapitálové polštáře, resp. kombinovaný polštář102, liší hlavně tím, že
může být v nepříznivých obdobích čerpán, což je v závislosti na míře čerpání
spojeno s omezením distribuce zisků a povinností předložit orgánu dohledu ke
schválení plán na doplnění kombinovaného polštáře. Relevantní úprava je obsažena
v CRD IV a je zatím součástí požadavků specifikovaných v rámci výkonu dohledu, tj.
druhého regulatorního pilíře103. Kapitálové polštáře mají být postupně zaváděny jako
minimální požadavky s přechodnými obdobími až do konce roku 2018.
Proticyklické kapitálové polštáře považuji za rozumnou nadstavbu minimální
kapitálové přiměřenosti. Jejich hlavní význam vidím v rozšíření manévrovacího
prostoru institucí v případě krize, kdy částečným snížením kapitálu (v rámci
pásma kapitálových polštářů) ještě nedochází k porušení požadavků regulace a
tudíž k vystavení se možnosti sankce ze strany orgánu dohledu. Zdravý rozum
sice říká, že by obdobné chování mělo být pro instituci přirozené. Praxe ovšem
ukázala, že i takto logické věci je třeba zakotvit jako závaznou povinnost, neboť
ne všechna vedení institucí mají jako prvořadý cíl dlouhodobou stabilitu
instituce.

2.2.3 Pákový poměr
Nově zaváděným doplňkovým ukazatelem kapitálové přiměřenosti je pákový 104
poměr (leverage ratio), který vyjadřuje, z jaké části banka financuje svá aktiva z
vlastního kapitálu a z jaké části z cizího kapitálu (dluhu). Hlavním cílem tohoto
ukazatele je omezení nadměrného růstu bilančních sum institucí. V čitateli tohoto
ukazatele je kapitál Tier 1 a ve jmenovateli jsou celkové expozice instituce. Na rozdíl
101

CRR umožňuje stanovení i vyšší sazby než 2,5 %, která však již nebude automaticky vzájemně
uznávána.
102
Čerpání kapitálových polštářů je upraveno kumulativně.
103
Rozdělení na pilíře regulace vychází z konceptu Basilejského výboru orgánů dohledu, který
(zjednodušeně řečeno) dělí regulaci na minimální požadavky (první pilíř), proces dohledu (druhý pilíř)
a tržní disciplínu neboli požadavky na uveřejňování informací (třetí pilíř).
104
Použití cizího kapitálu působí jako páka, která zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu.

39

Nové směry regulace v bankovnictví
od kapitálové přiměřenosti není celková expozice založena na rizikově vážených
aktivech ani násobení podrozvahových položek konverzními faktory, což
zabezpečuje zachycení modelových rizik a chyb v měření. Pákový poměr zatím
představuje pouze dodatečný ukazatel, který se aplikuje v závislosti na posouzení
orgánu dohledu (tj. v rámci druhé pilíře105), kdy mají instituce tento ukazatel sledovat
a zohledňovat v systému vnitřně stanoveného kapitálu (ICAAP). Do konce roku
2016 má Komise na základě návrhu EBA vydat hodnocení dopadů tohoto
ukazatele106, včetně posouzení vhodnosti zavedení jeho minimální hodnoty ve výši
3 % (což BCBS doporučuje) a navrhnutí dodatečné úpravy položek poměru.
S přesunem takto specifikovaného pákového poměru do minimálních požadavků se
v souladu s Basel III počítá od roku 2018. Mám za to, že tento ukazatel je velmi
praktický hned z několika důvodů. Za hlavní výhodu považuji, že není ovlivněn
rizikovým vážením, což znemožňuje bankám nafukovat bilanční sumu
instrumenty, které jsou sice dle regulace bezrizikové (např. dluhopisy členských
států), ale v praxi s sebou také nesou značná rizika. Pro svou jednoduchost by
také neměl banky zatěžovat zbytečnými administrativními náklady. Protože se
jedná o doplňkový ukazatel ke kapitálové přiměřenosti, není třeba se obávat, že
by tento ukazatel podporoval banky v rizikových investicích, jak uvádí někteří
autoři107.

2.2.4 Změny v oblasti likvidity
Kromě rozvíjení konceptu kapitálové přiměřenosti zavádí Basel III (CRR a CRD IV)
dva nové ukazatele likvidity, které mají poskytnout zcela odlišný pohled na finanční
zdraví instituce. Jedním z nich je ukazatel čistého stabilního financování108, který
porovnává položky dlouhodobého (více jak ročního) stabilního financování (např.
vlastní kapitál, běžné vklady a vklady finančních subjektů, zdroje ze zajištěných
úvěrů a transakcí na kapitálovém trhu, některé závazky vyplývající z emitovaných
105

Rozdělení na pilíře regulace vychází z konceptu Basilejského výboru orgánů dohledu, který
(zjednodušeně řečeno) dělí regulaci na minimální požadavky (první pilíř), proces dohledu (druhý pilíř)
a tržní disciplínu neboli požadavky na uveřejňování informací (třetí pilíř).
106
Viz čl. 476 CRR
107
Viz např. článek Jakuba Černého, Jaké změny hrozí z Basileje, časopis Bankovnictví č.12/2010,
s 18-19
108
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
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cenných papírů aj.) s položkami vyžadujícími stabilní financování (např. likvidních
aktiv držených pro případ vzniku krátkodobé likviditní krize, pořizování cenných
papírů, nástrojů peněžního trhu, zlata a neobnovitelných úvěrů a pohledávek atd.).
Tento ukazatel je představen jen pro účely monitoringu s tím, že by mohl být
zaveden až po vyhodnocení jeho dopadů ve sledovaném období, což se
nepředpokládá dříve než po roce 2018.
Druhým ukazatelem je požadavek na likvidní krytí 109 , jehož cílem je zajištění
krátkodobé likvidity, kdy instituce má mít k dispozici více vysoce kvalitních
likvidních aktiv, než jsou její očekávané hodnoty čistého 110 odtoku hotovosti
v případě stresových podmínek na trhu, vše posuzováno v horizontu 30 dní. Tento
obecný požadavek111 je závazný s tím, že jej v případě potřeby specifikují národní
autority. Na základě podrobného monitoringu likvidních aktiv, přítoků a odtoků pak
má výpočet tohoto ukazatele kalibrován a převeden do závazné podoby. Všechny
další specifikace ukazatele tedy nejsou závazné a využijí se pouze pro účely
monitoringu. Portfolio likvidních aktiv je pod kontrolou jednotného řízení likvidity,
není používáno pro jiné účely (např. zajištění nebo pokrývání operačních nákladů),
má být dostatečně diversifikováno z hlediska možných rizik a je denominováno
v měnách, které odpovídají očekávaným odtokům. Na likvidní aktiva jsou kladeny
vysoké požadavky jak z pohledu likvidní, tak i úvěrové kvality. Za likvidní aktivum
může být považován pouze takový instrument, jehož emitentem není instituce
samotná ani žádné osoba z konsolidačního celku a který je uznatelný jako kolaterál
při obchodování s centrální bankou, je obchodován na uznaném organizovaném trhu
a jeho cenu je možné určit výpočtem na základě veřejně dostupných dat. Poslední
podmínkou 112 bylo, že pro nástroj má existovat velkoobjemový trh s velkým
množstvím účastníkům. Mám za to, že podmínka uznání nástroje jako kolaterálu
při obchodování s centrální bankou je klíčová, neboť v případě likvidních
problémů budou centrální banky fungovat jako pomoc poslední instance. Je
tedy nutné, aby instituce držela taková aktiva, která centrální banka
109

Liquidity coverage ratio (LCR)
Odtoky (outflows) mínus přítoky (inflows) likvidity.
111
Viz čl. 401 CRR
112
Viz čl. 404 odst. 3 písm. e) CRR
110
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k obchodování přijímá. Poslední podmínku naopak považuji za zbytečně
přísnou, neboť likvidita daného nástroje nemusí být nutně spojena s existencí
trhu, na kterém je nástroj obchodován ve velkém. Příkladem mohou být české
státní dluhopisy, po kterých je sice poptávka, ale z důvodů nedostatečné
nabídky není tento nástroj ve velkém obchodován. Pokud by tedy byla poslední
podmínka do důsledků uplatňována, znamenalo by to, že český státní dluhopis
nebude považován za likvidní aktivum. Česká koruna by tedy patřila mezi
měny, které nemají dostatek dostupných likvidních aktiv. Na takové situace
pamatuje CRR v čl. 407, který by umožnil likvidní aktiva nahradit kreditními
toky s centrální bankou (tj. nejpravděpodobněji repo operacemi s ČNB, kde by
se český státní dluhopis uplatnil jako kolaterál). Slovensko by ale bylo
v mnohem horší situaci, neboť slovenské státní dluhopisy by podmínku
obchodování ve velkém také nesplnily, ale protože jejich měnou je euro, měla by
jejich měna likvidních aktiv dostatek a výjimka v čl. 407 by se na ně neuplatnila.
V konečném důsledku by tato regulace nutila slovenské banky držet dluhopisy
jiných členských zemí namísto národních, což by mělo nemalé ekonomické
dopady na financování státního dluhu. V rámci vyjednávání textu bylo znění
této podmínky několikrát přeformulováno, což svědčí o velkých politických
tlacích spojených s důsledky nastavení této podmínky. Nejnovější verze přináší
jisté uklidnění situace, neboť připouští posuzování kritérií samostatně pro
každý trh s důrazem na zjištění dostatečné poptávky po instrumentech113. Zdá
se, že toto znění by mohlo obavy z výše nastíněných domněnek eliminovat.
Finální posouzení měn, které budou mít nedostatek likvidních aktiv však je dle
CRR114 na EBA.
Ukazatel likvidního krytí a vykazování čistého stabilního financování se uplatňují na
individuálním i konsolidovaném základě na úrovni EU. CRR v této oblasti
představuje specifickou možnost vytvoření likvidní podskupiny, pokud jsou
113

Institution s shall only report as liquid assets that fulfil each of the following conditions: … e) they
are tradable on active outright sale or repurchase agreement markets. These criteria shall be assessed
separately for each market considering whether there is a sufficient demand to generate funds without
incurring large discounts due to firesales even in times of stress.
114
Viz čl. 407 odst. 4 CRR
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splněna kritéria čl. 7 odst. 1 CRR (mateřská instituce bude dodržovat ukazatele krytí
na konsolidovaném základě, bude nepřetržitě sledovat a kontrolovat likvidní pozice
všech členů skupiny a mezi institucemi jsou sjednány dohody o volném pohybu
zdrojů, kterým nebrání žádné faktické ani právní překážky). V případě, že národní
orgány dohledu souhlasí se společnými zásadami fungování podskupiny, mezi něž se
řadí přiměřenost řízení rizik uvnitř podskupiny, alokace aktiv v rámci skupiny nebo
potřebou přísnějších parametrů u ukazatelů likvidity, může být od požadavků na
individuálním základě u členů podskupiny upuštěno. Podmínku souhlasu
národního orgánu dohledu s upuštěním od výkonu dohledu na individuální bázi
považuji za velmi důležitou. Protože je otázka likvidity zcela zásadní pro
finanční stabilitu národních finančních trhů, je nutné, aby takto významné
rozhodnutí schválily všechny dotčené orgány dohledu. Původní návrh Komise
přitom souhlas orgánů dohledu nevyžadoval a text byl změněn až na základě
podnětu některých členských států.
Podrobná úprava ukazatelů likvidity se mi jeví jako nadbytečná oblast regulace,
která institucím přinese obrovské administrativní náklady spojené s podrobným
reportováním jednotlivých položek ukazatelů. Dosavadní úprava, která řízení
likvidity řeší pouze v rámci druhého pilíře 115 , tj. pomocí požadavků orgánů
dohledu na vhodné procesy řízení likvidity, se mi jeví jako dostačující. Navíc
jsem toho názoru, že finanční stabilita banky je spojena především s její
solventností, kterou řeší kapitálové požadavky. V případě likvidní krize banky
totiž může snadno pomoci centrální banka, která výměnou za aktiva poskytne
bance

dostatek

likvidních

prostředků

(tzv.

reverzní

repo

operace).

Nejdůležitější tedy je, aby měla banka dostatek kvalitních aktiv pro tyto
operace, tj. byla solventní.

115

Rozdělení na pilíře regulace vychází z konceptu Basilejského výboru orgánů dohledu, který
(zjednodušeně řečeno) dělí regulaci na minimální požadavky (první pilíř), proces dohledu (druhý pilíř)
a tržní disciplínu neboli požadavky na uveřejňování informací (třetí pilíř).
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2.3 Evropské trendy v CRR a CRD IV
2.3.1 Jednotnost regulace
Nad rámec světových trendů zapracovává CRR a CRD IV i současné evropské směry
(jedná se zejména na závěry přijaté na jednání Rady ECOFIN116 v červenci 2009117).
Jedním z nich je snaha o sjednocení regulace úvěrových institucí pomocí tzv. single
rule book, což v návrhu reprezentuje celá řada zmocnění pro ESAs (zejména EBA)
k přípravě závazných technických standardů. Podrobněji jsem se již této regulatorní
pravomoci ESAs věnovala v rámci první kapitoly u institucionálního uspořádání
regulace a dohledu v EU.
S cílem sjednocení regulace dochází také k omezování diskrecí národních
regulátorů, orgánů dohledu či přímo regulované instituce při implementaci
evropských pravidel. V rámci transpozice by tedy nemělo docházet k rozdílným
úpravám napříč členskými státy, což by mělo usnadnit činnost jak samotným
institucím, tak

i konsolidujícím orgánům dohledu.

Koncepci

sjednocení

minimálních regulatorních požadavků a požadavků na uveřejňování informací
institucemi (obsaženo převážně v CRR) považuji za správnou i z toho důvodu,
že individuální odchylky, resp. specifika dané instituce nebo českého finančního
trhu mohou být řešena v rámci druhého pilíře118, podle kterého banka musí mít
řídicí a kontrolní systém, který zahrnuje předpoklady řádné správy a řízení
společnosti, systém řízení rizik a systém vnitřní kontroly119, a průběžně udržuje
vnitřně stanovený kapitál v takové výši, struktuře a rozložení, aby dostatečně
pokrýval všechna rizika, kterým by banka mohla být vystavena120. Zbývající
116

The Economic and Financial Affairs Council
V závěrech z jednání ze dne 9. července 2009 se mimo jiné uvádí „The Council invites the
Commission moving towards the realisation of a single rulebook, with a core set of EU-wide rules and
standards directly applicable to all financial institutions active in the Single Market, so that key
differences in national legislations are identified and removed.“
118
Rozdělení na pilíře regulace vychází z konceptu Basilejského výboru orgánů dohledu, který
(zjednodušeně řečeno) dělí regulaci na minimální požadavky (první pilíř), proces dohledu (druhý pilíř)
a tržní disciplínu neboli požadavky na uveřejňování informací (třetí pilíř).
119
Viz požadavky na řídicí a kontrolní systém, v zákoně o bankách zakotveno v § 8b.
120
Viz tzv. ICAAP (internal capital adequacy assessment system), v zákoně o bankách zakotvený v §
12c.
117
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oblasti regulace (podmínky vstupu do sektoru, výkon dohledu a spolupráce
orgánů dohledu) jsou upraveny převážně v návrhu CRD IV.

2.3.2 Nový rámec pro řízení
Druhým čistě evropským směrem (cílem) regulace je, jak deklaruje sama Komise
v tiskovém prohlášení 121 při příležitosti zveřejnění návrhů CRR a CRD IV, nový
rámec pro řízení (governance framework), který má zesílit požadavky na řídicí a
kontrolní systém institucí, podpořit spolupráci národních orgánů dohledu a vybavit je
většími pravomocemi při výkonu dohledu, zejména v oblasti nápravných opatření a
sankcí.
2.3.2.1 Podrobnější analýza požadavků na řídicí a kontrolní systém
V rámci rozboru příčin krize bylo mimo jiné poukázáno i na nedostatečnou regulaci
řídicího a kontrolního systému ve finančních institucích, neboť současná obecná
úprava a právní nezávaznost standardů má za následek nedostatečnou implementaci
řádných a obezřetných systémů interního řízení. O konkrétních záměrech reformovat
oblast řídicího a kontrolního systému informovala Komise podrobně v rámci tzv.
zelené knihy 122 , ke které proběhla široká konzultace. ČNB se k tomuto materiálu
vyjádřila velmi kriticky123. Do návrhu CRD IV byly nakonec promítnuty jen některé
záměry, když bylo upuštěno například od externího hodnocení orgánů a jejich členů
nebo od povinných kvót zastoupení žen v orgánech úvěrových institucí.
Návrh CRD IV rozpracovává požadavky na řídicí a kontrolní systém, které byly
doposud upraveny čl. 22 CRD, v platném znění. Podrobně stanoví požadavky na
orgány instituce (činnost, pravomoci i jejich složení). Aby mohla být fyzická osoba
121

Tiskové
prohlášení
je
dostupné
na
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/915&format=HTML&aged=0&langu
age=EN&guiLanguage=en
122
Zelená kniha – Rámec EU pro správu a řízení společností, ze dne 5. 4. 2011 dostupná na
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/st
anoviska_cnb/download/zelena_kniha.pdfhttp://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/do
hled_financni_trh/legislativni_zakladna/stanoviska_cnb/download/zelena_kniha.pdf
123
Blíže viz stanovisko České národní banky ke konzultačnímu materiálu Evropské komise z 18. 7.
2011
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/st
anoviska_cnb/download/zelena_kniha_stanovisko_cnb.pdf
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členem řídicího nebo dozorčího orgánu, musí po celou dobu výkonu funkce splňovat
stanovená kritéria (tzv. požadavky fit and proper) a věnovat dostatečné kapacity na
výkon své funkce. Na členy dozorčího orgánu se dokonce vztahují konkrétní číselné
limity úvazků. Složení orgánů má být různorodé, čímž se má namysli poměr žen a
mužů, věkové rozdíly, pestré zkušenosti atd. Specifikuje se také, jaké funkce jsou
spolu neslučitelné (např. funkce předsedy představenstva s funkcí CEO, tj. hlavního
výkonného ředitele) a výslovně se stanoví, za co všechno vedoucí orgány odpovídají.
Podle mého názoru jsou tyto specifikace nadbytečné, neboť nepřináší žádné
zásadní změny. Správná aplikace dosavadních principů řídicího a kontrolního
systému totiž dosahovala stejných výsledků. Např. střet zájmů je již dnes
upraven v § 20 vyhlášky č. 123/2007 o pravidlech obezřetného podnikání124, kde
je jasně stanoveno, že povinná osoba má rizikové oblasti střetu zájmu
identifikovat, sledovat a vzniku střetu zájmů včas zamezit. Výslovné popisování
odpovědnosti představenstva také nepovažuji za vhodné, neboť odpovědnost již
je jasně upravena obchodním zákoníkem. Zopakováním této odpovědnosti sice
může být dosaženo vyššího stupně všeobecné informovanosti, nicméně
z hlediska právního to vytváří pouze výkladové obtíže.
Další oblastí specifikace je způsob řízení rizik. Při dozorčím orgánu mají být
vytvořen výbor pro řízení rizik a výbor nominační. Stěžejním bodem této části pak je
povinné zavedení pracovní pozice vedoucího řízení rizik (chief risk officer), který
má mít odpovědnost za celý systém řízení rizik instituce, čímž bude garantováno
komplexní zvážení všech podstupovaných rizik. Tento pracovník má být nezávislý
na obchodní činnosti instituce, s čímž souvisí i to, že může být ze své funkce odvolán
pouze s předchozím souhlasem dozorčího orgánu. Pokud by zavedení pracovní
pozice vedoucího řízení rizik nebylo přiměřené s ohledem na velikost, organizační
uspořádání, povahu, rozsah a složitost činností instituce, může funkci vykonávat i
nezávislý člen dozorčího orgánu. Zavedení této funkce sice považuji za žádoucí
posílení kontrolních mechanismů uvnitř instituce, nicméně nesouhlasím se
zasahováním regulace do vnitřního uspořádání instituce samotné. Stávající
124

Vyhlášky č. 123/2007 Sb., o obezřetném podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a
obchodníků cennými papíry, v platném znění
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úprava § 19 vyhlášky č. 123/2007, o pravidlech obezřetného podnikání 125 ,
organizační uspořádání dostatečně specifikuje a mělo by tedy být na instituci,
aby zvolila konkrétní pozice a pracovní náplně, které svým pracovníkům přidělí.
Povinné zavedení jedné funkce totiž rozhodně není jediným možným řešením.
Zbylé návrhy se dají shrnout pod úpravy informačních a komunikačních toků.
Dozorčí orgán má například pravidelně konzultovat postup instituce s pracovníky
odpovědnými za řízení rizik. Pracovníci kontrolních funkcí mají mít možnost
informovat nebo jednat s dozorčím orgánem, bez přítomnosti představenstva. Nově
je také instituci uloženo, aby zavedla mechanismy a postupy pro hlášení podezření
uvnitř instituce, včetně ochrany pracovníka, který tuto možnost využil (tzv. whistleblowing). Tento soubor opatření jasně směřuje k posílení postavení nezávislých
kontrolních funkcí v instituci. Opět jsem ale nabyla dojmu, že stávající
principielní úprava informačních a komunikačních toků v § 21 vyhlášky č.
123/2007, o pravidlech obezřetného podnikání,126 je zcela postačující.
V rámci přijetí těchto změn bylo do úpravy řídicího a kontrolního systému
zapracováno několik diskrecí orgánu dohledu (zřízení výboru nominačního a pro
řízení rizik, rozhodování o neslučitelnosti funkcí nebo o maximálním limitu
souběžně vykonávaných funkcí jednou osobou). Mám za to, že zavádění nových
požadavků společně s diskrecemi národních orgánů odporuje deklarovanému
sjednocování evropské regulace v tzv. single rule book. Vhodnější by zřejmě
bylo vypustit daná pravidla ze CRD IV a implementovat je formou nezávazných
doporučení a standardů, kde by se uplatnil přístup comply or explain, tj.
dodržuj nebo vysvětli, proč dané pravidlo v tvém případě není adekvátní.
Úprava řídicího a kontrolního systému doznala v rámci CRD IV velmi
podrobné specifikace požadavků jak na orgány instituce, tak i na způsob řízení
rizik, informační a komunikační toky. V porovnání s úpravou řídicího a
125

Vyhlášky č. 123/2007 Sb., o obezřetném podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a
obchodníků cennými papíry, v platném znění
126
Vyhlášky č. 123/2007 Sb., o obezřetném podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a
obchodníků cennými papíry, v platném znění
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kontrolního systému ve vyhlášce č. 123/2007, o pravidlech obezřetného
podnikání

127

však podle mého názoru nedochází k žádným přelomovým

změnám. Zaplevelení této oblasti podrobnými požadavky považuji za velmi
nešťastný krok, neboť právě řídicí a kontrolní systém je jednou z oblastí
regulace, která vyžaduje spíše principielní regulaci (stanovení základních
principů namísto podrobných konkrétních požadavků). Správné fungování
interních mechanismů instituce totiž, podle mého názoru, nelze zajistit
sebedetailnější regulací a vždy bude nutné velmi individuální posuzování
v rámci výkonu dohledu. Zevrubná regulace této oblasti tedy přinese institucím
jen administrativní zátěž bez kýženého zlepšení jejich fungování. Obávám se, že
v mnohých případech dokonce omezí možnost instituce, přizpůsobit interní
mechanismy své velikosti, organizačnímu uspořádání, povaze, rozsahu a
složitosti svých činností.
2.3.2.2 Spolupráce národních orgánů dohledu
Návrhu směrnice CRD IV také přináší významné změny v oblasti uspořádání vztahů
mezi orgány dohledu odpovědnými za dohled nad přeshraničními bankovními
skupinami. Orgán dohledu na konsolidované bázi zřizuje takzvané kolegium orgánů,
které řídí a předsedá jeho jednáním, kterých se pravidelně účastní zejména orgány
dohledu jednotlivých členů skupiny. ČNB se kupříkladu v současné době zapojuje do
činnosti kolegií k přeshraničním bankovním skupinám Erste Bank, Volksbank,
Raiffeisenbank, Société Générale, UniCredit, KBC a ING. Kolegia slouží jako
platforma pro výměnu informací, koordinaci jednotných postupů uplatňovaných na
jednotlivé členy bankovní skupiny a zejména pro přijímaní společných rozhodnutí,
např. v případě rozhodnutí o navýšení požadavku na kapitál skupiny a jejích
jednotlivých členů vzhledem k rizikového profilu skupiny 128 . U těchto rozhodnutí
ještě donedávna platilo, že pokud dotčené orgány nedospějí k dohodě (ani za pomoci
Evropského výboru orgánů bankovního dohledu), orgán vykonávající dohled na
konsolidovaném základě přijme rozhodnutí na konsolidovaném základě a orgány
127

Vyhlášky č. 123/2007 Sb., o obezřetném podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a
obchodníků cennými papíry, v platném znění
128
Rozhodnutí, která podléhají společnému rozhodování orgánů dohledů, jsou blíže specifikována
v návrhu CRD IV u jednotlivých oblastí úpravy.
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vykonávající dohled na individuálním základě přijmou svá rozhodnutí na
individuálním základě. V souladu s reformou tzv. dohledového balíčku129 však bylo
přijímání společných rozhodnutí zásadním způsobem změněno. Pokud některý
z orgánů dohledu nesouhlasí se společným postupem, může požádat EBA o
vyjádření a pomoc v nalezení společného řešení v rámci mediačního procesu.
Nejdříve je stanovena dodatečná lhůta pro nalezení dohody, a pokud jí není dosaženo,
přijme EBA závazné rozhodnutí, kterému se musí všechny dotčené orgány dohledu
podřídit. Návrh CRD IV navíc této možnosti využívá a navrhuje společné
rozhodování i v dalších otázkách dohledu jako je například schvalování interních
modelů nebo ukládání nápravných opatření v oblasti likvidity. Jak již bylo
podrobněji rozebráno v první kapitole, tato pravomoc EBA představuje výrazné
omezení suverenity národních orgánů dohledu. EBA je také pověřena vypracováním
návrhu závazného standardu o podrobnějším průběhu společného rozhodování.
Deklarované posílení spolupráce v zájmu jednotného postupu tedy v podstatě
představuje přesun pravomocí na EBA.
Nový návrh představuje také zásadní změnu spolupráce orgánů dohledů v oblasti
likvidity poboček, která byla doposud v kompetenci orgánů dohledu hostitelského
státu, které měly právo vyžadovat od poboček stejné informace o likviditě jako od
ostatních institucí se sídlem v členském státě. Ostatní oblasti (např. dohled nad
dodržováním obezřetnostech pravidel a řízení rizik byl v kompetenci domovského
orgánu dohledu. CRD IV v této oblasti navrhuje odpovědnost za likviditu poboček
přesunout na domovské orgány dohledu, zatímco hostitelské orgány dohledu budou
mít zejména v případě významných poboček130 posíleno právo na informace, včetně
možnosti provedení dohlídky na místě a případně i právo zakročit v nouzové
situaci 131 . Tuto ztrátu kontroly hostitelského orgánu dohledu nad likviditou
poboček nepovažuji za škodlivou, neboť pobočky v České republice tvoří jen
minimální část finančního trhu. Nebezpečné by to pro hostitelský členský stát
mohlo být až v případě, že by bankovní skupiny začaly své aktivity místo do
129

Blíže viz první kapitola této práce.
Viz čl. 52 CRD IV
131
Viz čl. 43 CRD IV
130
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dceřiných společností přesouvat do poboček, což je velmi nepravděpodobné.
V souvislosti s přenosem odpovědnosti za dohled likvidity získaly hostitelské
orgány dohledu větší právo na informace, což považuji z pohledu praktického
přístupu k pobočkám za cennější.
Činnost orgánů dohledu se dále sjednocuje prostřednictvím podrobnějších
požadavků na výkon dohledu. Při povolování vstupu instituce do sektoru
kontroluje orgán dohledu dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti osob ve vedení.
Konsolidující orgán dohledu informuje všechny dotčené orgány o právním a
organizačním uspořádání skupiny, včetně nastavení jejích řídicího a kontrolního
systému. Seznam všech osob s patřičným povolením eviduje EBA. Proces přezkumu
a hodnocení orgánem dohledu nově obsahuje mnohé konkrétní úkoly, např.
povinnost procházet všechny dokumenty z jednání a porad řídících orgánů a jejich
výborů, včetně interních a externích hodnocení. Orgán dohledu má minimálně
jednou ročně zpracovat program výkonu dohledu, kde stanoví způsob výkonu
dohledu, rozložení zdrojů a plán dohlídek, který zahrne zejména instituce, jejichž
stresové testy v minulosti odhalily nedostatky nebo které představují systematické
riziko pro finanční sektor. Tyto specifikace požadavků považuji za zbytečnou
administrativní zátěž orgánů dohledu, které by podle mého názoru měly mít co
nejširší možnost pružně reagovat na aktuální situaci na finančním trhu.
2.3.2.3 Harmonizační úprava nápravných opatření a sankcí
Nápravná opatření a sankce jsou jednou z oblastí, která je v návrhu CRD IV
podstatně změněna. Cílem nové úpravy je zavedení společného právního rámce pro
tuto oblast tak, aby byl zajištěn efektivní výkon dohledu a rovné podmínky všem
institucím (tzv. level playing field) napříč členskými státy. Podrobný záměr jak
harmonizovat oblast sankcí Komise zveřejnila již v konzultačním materiálu 132 , ke

132

Konzultační materiál: Evropská komise - veřejná konzultace: Reinforcing sanctioning regimes in
the
financial
services
sector
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/st
anoviska_cnb/download/sanctioning_regimes_konzultacni_material.pdf
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kterému ČNB vyjádřila některé výhrady (např. zásadně nesouhlasila se zavedením
minimální výše pokut atd.)133.
Podle návrhu CRD IV134 má mít orgán dohledu možnost ukládat nápravná opatření a
sankce, pokud jsou porušena ustanovení této směrnice nebo CRR. Nově se členský
stát má ujistit, že jsou sankce skutečně aplikovány

135

. Dosavadní seznam

nápravných opatření a sankcí, které má mít orgán dohledu k dispozici, např.
povinnost udržovat kapitál nad úrovní kapitálových požadavků, omezení povolených
činností, se doplňuje o možnost uložit dodatečnou nebo častější povinnost poskytovat
informace, omezit rozdíly splatnosti mezi aktivy a závazky (tzv. maturity
mismatches) nebo zakázat výplatu dividend či úroků z dodatkového kapitálu.
Specifikaci nápravných opatření nepovažuji za nikterak zásadní, neboť i
dosavadní nápravná opatření, která má ČNB dle §26 zákona o bankách
k dispozici, umožňovala obdobnou situaci řešit např. uložením požadavku, že
uspořádání, strategie, postupy a mechanismy mají být v souladu se zákonem
nebo že zisk má být přednostně použit k doplnění rezervních fondů nebo ke
zvýšení základního kapitálu atd.
Návrh CRD IV dále zavádí obecný princip, který stanoví, že orgán dohledu má mít
odpovídající odbornost, zdroje, operační kapacitu, nezávislost a pravomoc, aby
mohl vykonávat své dohledové a vyšetřovací funkce136. Přesný výklad a důsledky
tohoto ustanovení nejsou z úvodních ustanovení návrhů směrnice zřejmé. Lze se
domnívat, že by tím mohla být zakotvena povinnost orgánu dohledu vyšetřovat
všechna porušení CRD IV a CRR, tj. např. i poskytování služeb bez příslušné licence
133

Stanovisko České národní banky ze dne 14. 2. 2011 k materiálu Communication from the
Commission on reinforcing sanctioning regimes in the financial services sector, dostupné na
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/st
anoviska_cnb/download/sanctioning_regimes_stanovisko_cnb.pdf
134
Článek 65 odst. 2 návrhu CRD IV.
135
Zvýšený tlak na ukládání sankcí reaguje na studii Komise, podle které jsou v některých členských
státech sankce ukládány málo nebo vůbec.
136
Článek 5 odst. 4 návrhu směrnice: „Member States shall ensure that the competent authorities
have the expertise, resources, operational capacity and independence necessary to carry out the
supervisory and investigative functions set out in this Directive and Regulation. Competent authorities
shall be given all supervisory and investigatory powers that are necessary for the exercise of their
functions.”
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nebo neoprávněné nabývání nebo dispozice s kvalifikovanou účastí na instituci137 .
Tato aktivita doposud nebyla náplní činnosti ČNB a představuje větší administrativní
zátěž, než by se mohlo na první pohled zdát. Co se týká kvantity lidských zdrojů a
operační kapacity, není na tom ČNB příliš dobře, což ukazuje hodnocení finančního
sektoru České republiky, které provedly společně Mezinárodní měnový fond a
Světové banka. Zpráva 138 sice kvalitu dohledu hodnotí jako odpovídající, nicméně
poukazuje na nedostatek lidských zdrojů a vysokou míru obměny pracovníků139.
Mezi zcela průlomové změny v oblasti nápravných opatření a sankcí však patří
rozšíření osobní působnost sankcí i na členy představenstva, dozorčího orgánu a
všechny další osoby odpovědné za porušení140. Záměr vztáhnout sankce i na fyzické
osoby odpovědné za porušení, (např. fyzická osoba, která neoprávněně nabyla účast
na instituci, odpovědní pracovníci instituce), je zřejmý také z dalších výstupů
Komise, která mluví o případech společné odpovědnosti instituce a jejích manažerů.
Kromě tohoto obecného ustanovení obsahuje CRD IV i další konkrétní sankce
určené fyzickým osobám, jako např. dočasný zákaz činnost nebo osobní pokuta.
Proti této změně vidím hned několik argumentů. Vyšetřování konkrétní fyzické
osoby, která je v rámci banky odpovědná za porušení, by ČNB přineslo nemalé
dodatečné náklady spojené s rozklíčováváním odpovědnosti v rámci instituce.
Tento rozměr problému není vůbec zanedbatelný, neboť na chybném
rozhodnutí se mohlo podílet velké množství pracovníků a určit míru jejich
137

Tento závěr podporuje i fakt, že článek 66 návrhu CRD IV zavazuje členské státy zabezpečit
v tomto případě ukládání specifických sankcí.
138
Czech
Republic
–
Financial
Systém
Stability
Assessment,
dosupná
na
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/about_cnb/international_relations/imf_wb/d
ownload/cr01113.pdf
139
„At an operational level, it is worth noting that the general quality of CNB supervisors appears to
have improved in the recent period. Extensive training programs and technical assistance have
deepened the supervisors’ understanding of the business and control risks faced by Czech banks.
However, the availability of supervisory resources remains a key issue and staff turnover rates among
CNB supervisors are already at very high levels. Should the attrition rate remain at the current level,
or increase further, it would almost certainly weaken the CNB’s ability to regulate the banking
sector.”
140
Článek 65 odst. 2 návrhu CRD IV: „Member States shall ensure that where obligations apply to
institutions, financial holding companies, mixed financial holding companies and mixed-activity
holding companies, in case of a breach sanctions can be applied to the members of the management
body, and to any other individuals who under national law are responsible for the breach.“
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odpovědnosti by bylo velmi složité. Podíváme-li se například na posuzování
odpovědnosti představenstva, není zřejmé, zda by měl být odpovědný i člen
představenstva, který se z různých důvodů hlasování nezúčastnil, nebo jakou
roli by hrála odbornost a míra angažovanosti člena představenstva v dané věci.
Skutkové okolnosti případu by tedy musely být velmi podrobně vyšetřeny nejen
na úrovni instituce (jako doposud), ale i na úrovni jednotlivých pracovníků,
včetně subjektivní stránky činu. Za přestupky totiž fyzická osoba odpovídá
pouze po prokázání odpovědnosti alespoň ve formě nedbalosti (měl nebo mohl
vědět, že může způsobit škodu, a bez přiměřeného důvodu spoléhat, že k tomu
nedojde), což je zpravidla velmi těžké prokázat. Při ukládání sankcí institucím
(právnické osobě) je situace snazší, neboť ta je odpovědná za výsledek, resp. má
relativní objektivní odpovědnost, z které se lze vyvinit jen tehdy, pokud by sama
instituce prokázala, že vynaložila veškeré úsilí, které je možné požadovat, aby
k porušení povinnosti nedošlo. Od ČNB by tedy vyšetřování a prokazování
subjektivní stránky pochybení konkrétního pracovníka vyžadovalo značné
dodatečné zdroje, zejména v sekci dohledu nad finančním trhem a v sekci
licenčních a sankčních řízení. Pokud by se navíc jednalo o závažné porušení,
mohlo by být klasifikováno jako trestný čin141 a souběžná možnost postihu (jak
v trestním řízení, tak ze strany ČNB) by byla zcela zbytečná. Další rizikem
úpravy je přenášení faktické odpovědnosti instituce za své pracovníky na orgán
dohledu. V ideálním případě by po identifikaci pochybení měla následovat
sankce vůči pracovníkovi ze strany finanční instituce, neboť ta je tím, kdo
pracovníky vybírá, vede, průběžně kontroluje a přebírá odpovědnost za
výsledky jejich práce. Pro ČNB možnost postihu individuálních pracovníků
představuje kromě velkého zvýšení nákladů na dohledovou a sankční činnost i
vysoké reputační riziko, neboť by na ní mohla být vztahována odpovědnost
nejen za fungování institucí, ale i odpovědnost za osoby, které se ve finančním

141

Porušení povinností při právě cizího majetku nebo porušení povinností při právě cizího majetku
z nedbalosti
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sektoru pohybují. Domnívám se, že právě z těchto důvodů ČNB s navrženou
úpravou individuální odpovědnosti za porušení regulace zásadně nesouhlasí142.
Na druhou stranu ale lze v tomto návrhu spatřovat jasná pozitiva, která podle
mého názoru převažují výše zmíněná rizika. Za současné právní úpravy jsou
manažeři motivováni k vysokým výkonům, bez ohledu na podstupovaná rizika
a poctivost hry. V případě, že by orgán dohledu objevil pochybení, týkalo by se
to celé finanční instituce a ne jich samotných. Přidání osobní působnosti sankcí
(např. dočasného zákazu činnosti a osobní pokuty) by samo o sobě mělo značné
odstrašující a tím také preventivní účinky. Uložení osobní sankce by také mohlo
být neporovnatelně účelnější, např. v případě manažerů, kteří závažnými
pochybeními přivedli instituci do finančních problémů. Současná úprava je totiž
v takovém případě naprosto bezzubá. Ukládat sankce vytunelované společnosti
se nedá porovnávat s možností ČNB uložit sankce přímo fyzickým osobám,
které jsou za to odpovědné (typicky členům představenstva). Přestože by byl
tento postup náročnější časově i s ohledem na finanční a personální kapacity
ČNB, výsledek by jistě stál za vynaložené náklady. Vždyť orgán dohledu by tu
měl být proto, aby udělal maximum pro stabilitu finančních trhů i za cenu
vyšších nákladů. Navíc se domnívám, že možnost uložení osobní sankce ještě
neznamená povinnost ČNB vyšetřovat detailně každé porušení regulace až ke
konkrétním odpovědným osobám.
Při transpozici této změny bude nutné vyřešit hned několik zajímavých
koncepčních problémů. Nabízí se otázka, zda bude ČNB v případě identifikace
závažného porušení pracovníka ukládat sankce paralelně na úrovni instituce i
na úrovni konkrétního pracovníka. Pokud totiž uloží sankci regulovanému
142

Prezentace Finanční regulace v EU – aktuální vývoj, rizika a pozice ČNB, Vladimír Tomšík,
viceguvernér ČNB, ŠKODA AUTO Vysoká škola, 21. Října 2011, dostupná na
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vy
stoupeni_projevy/download/tomsik_20111021_skoda.pdf nebo stanovisko České národní banky ze
dne 14. 2. 2011 k materiálu Communication from the Commission on reinforcing sanctioning regimes
in
the
financial
services
sector,
dostupné
na
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/st
anoviska_cnb/download/sanctioning_regimes_stanovisko_cnb.pdf
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subjektu, může dotčená instituce pokutu vymáhat na odpovědných osobách
prostřednictvím jejich

obchodněprávní odpovědnosti

(v případě členů

statutárních orgánu, kteří jsou ze zákona povinni vykonávat svou funkci s péčí
řádného hospodáře) nebo pracovněprávní odpovědnosti (v případě řadových
pracovníků v poměru na základě zákoníku práce), což by mohlo představovat
dvojí trest pro daného pracovníka. Tato možnost přenosu sankce je ale výrazně
omezená,

neboť

zaměstnanci

v případě

nedbalosti

odpovídají

jen

do

čtyřapůlnásobku měsíční mzdy. U členů statutárních orgánů je odpovědnost za
škodu (uloženou sankci instituci) sice plná, ale ve většině případů jsou tito
vysoce postavení pracovníci pojištění proti škodě související s výkonem jejich
funkce. V případě splnění pojistných podmínek tedy sankci uhradí pojišťovna a
člena statutárního orgánu se sankce nedotkne. Dalším důvodem reálné
nepřenositelnosti sankce je vysoké reputační riziko hrozící instituci, která by se
se svým stávajícím nebo bývalým pracovníkem soudila a rozpitvávala detaily
pochybení v rámci soudního řízení. Z výše nastíněných úvah tedy mám za to, že
paralelní ukládání sankcí instituci i odpovědné by mělo být možné, neboť není
pravděpodobné, že by instituce škodu na dotčeném pracovníkovi vymáhala.
Orgánu dohledu (ČNB) by tedy měla být k dispozici volba, zda uložit sankci jen
instituci, jen pracovníkům nebo na obou úrovních. Při tomto rozhodování by
měly být vzaty v úvahu konkrétní okolnosti případu (finanční situace instituce,
podmínky pojištění pracovníků atd.). ČNB má právo mezi nápravnými
opatřeními a sankcemi volit ty vhodné a osobní působnost sankcí by mohla
využívat hlavně tam, kde je individuální odpovědnost zřejmá nebo v případech,
kdy sankcionování finanční instituce nedává smysl (viz výše naznačený případ
vytunelované instituce).
Další koncepční otázkou je způsob zapracování osobní odpovědnosti pracovníků
do zákonů. Aby bylo možné postihnout fyzické osoby, bude nezbytné zapracovat
do všech relevantních zákonů (v oblasti bankovnictví do zákona o bankách)
seznamy přestupků fyzických osob. Protože je většina pochybení systémové
povahy, což by znamenalo identifikaci velkého počtu pracovníků s částečným
podílem na vině, bylo by zřejmě vhodnější soustředit se jen na vedoucí
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pracovníky, tj. členy statutárních orgánů, neboť ti mají v rukou největší moc –
vybírají, řídí a kontrolují své pracovníky. Hlavní odpovědnost podle mého
názoru nese představenstvo instituce, neboť právě nastavení celého systému je
v jeho kompetenci. Z relevantních ustanovení vyhlášky č. 123/2007, o pravidlech
obezřetného podnikání,143 bych odkázala zejména na ustanovení § 14 a § 15,
která zdůrazňují povinnost představenstva vytvořit, vyhodnocovat a trvale
udržovat funkční a efektivní řídicí a kontrolní systém, včetně povinnosti zajistit
trvalé a účinné fungování systému vnitřní kontroly.
CRD IV dále v oblasti sankcí zavádí specifickou úpravu pro nejzávažnější
porušení regulace (tzv. key violations144), mezi které je řazeno např. provozování
činnosti bez příslušné licence, neoznámení regulací požadovaných informací orgánu
dohledu145 nebo nesoulad řídicího a kontrolního systému s regulatorními požadavky.
Nejméně u těchto případů (členský stát může seznam závažných porušení libovolně
rozšiřovat) je stanoven minimální výčet sankcí, které musí mít orgán dohledu
k dispozici. Jedná se o pokutu odpovědné právnické osobě, jejíž horní hranice má
přesáhnout 10 % z jejího ročního obratu. (tím má být zaručena přiměřenost sankcí ve
vztahu k velikosti a významu právnické osoby) nebo pokutu odpovědné fyzické
osobě (např. i pracovník instituce)146, jejíž horní hranice má být minimálně 5 milionů
eur. Pokud by se dala škoda činu vyčíslit, může být odpovědné osobě uložena pokuta
až do výše dvojnásobku prospěchu získaného porušením. Vedle pokut musí mít
orgán dohledu k dispozici také další prostředky, jako je veřejné oznámení porušení,
nařízení nápravy situace, odnětí licence instituci nebo dočasný zákaz činnosti pro
relevantní členy představenstva nebo jiné odpovědné osoby. Mám za to, že
specifická úprava jen pro závažná porušení regulace není zcela nutná, resp.
neměla by být definována v regulaci. Závažnost porušení by měl posuzovat
orgán dohledu s ohledem na konkrétní okolnosti případu. Specifické sankce

143

Vyhlášky č. 123/2007 Sb., o obezřetném podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a
obchodníků cennými papíry, v platném znění
144
Články 66 a 67 návrhu CRD IV.
145
Např. při nabytí nebo dispozici s kvalifikovanou účastí, neposkytnutí informací týkající se
minimálních kapitálových požadavků, angažovanosti, likvidity atd.
146
Úprava trestního práva tímto není dotčena.
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bych tedy navrhovala zařadit mezi dosavadní výčet sankcí v odst. 1 § 26 zákona
o bankách bez další konkretizace podmínek, za jakých mají být uloženy.
Další novinkou je povinné zveřejňování všech uložených nápravných opatření a
sankcí, včetně identifikace odpovědné osoby, typu a povahy porušení147, aby sankce
měly větší odstrašující účinek. Výjimkou může být jen případ, kdy by to vážně
ohrozilo stabilitu finančních trhů. Pokud by se jednalo o méně závažné porušení,
jehož zveřejnění by zúčastněným osobám způsobilo nepřiměřenou ztrátu, orgán
dohledu zveřejní informaci anonymně. Výše uvedené podmínky se mi jeví jako
velmi vágní, neboť posuzování závažnosti porušení nebo nepřiměřenosti ztráty
není přesně specifikováno. Zveřejňování uložených sankcí také, podle mého
názoru, stabilitu finančních ohrožuje téměř vždy a bude velmi obtížné stanovit
spravedlivou hranici mezi plně versus anonymně uveřejňovanými sankcemi.
CRD IV také specifikuje polehčující a přitěžující okolností148, které musí orgán
dohledu při ukládání sankcí vzít v úvahu (např. postavení a míra odpovědnosti
dotčených pracovníků, prospěch získaným porušením regulace, škody způsobené
třetím stranám, spolupráce dotčeného pracovníka s orgánem dohledu). Protože se
jedná o výčet demonstrativní, může orgán dohledu zohlednit i jiné okolnosti.
K problematice způsobu a výše ukládaných sankcí má EBA vydat doporučení149, což
by mělo zajistit sbližování postupů národních orgánů dohledu v rámci EU.
Mezi novinky patří i povinnost orgánu dohledu zavést opatření na podporu hlášení
porušení regulace, tzv. whistle-blowing 150 . Jedná se zejména o postupy pro
oznamování porušení předpisů orgánu dohledu, způsob šetření těchto podnětů a
patřičnou ochranu pracovníků instituce, kteří na porušení upozornili. Obdobný
požadavek na zavedení interního procesu whistle-blowing je stanoven i institucím.
Povinné zavedení navrhované procedury považuji za velmi užitečné. V praxi se
totiž ukazuje, že vzniká velké napětí mezi výkonnou a kontrolní složkou
147

Článek 68 návrhu CRD IV.
Článek 69 návrhu CRD IV.
149
Časový termín návrh CRD IV nespecifikuje.
150
Práva obviněných na ochranu podle předpisů trestního práva tím nejsou dotčena.
148
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institucí. Kontrolní činnost bývá mnohdy utlačována do pozadí, neboť ta není
z hlediska fungování, resp. generování zisku, podstatná. Názory pracovníků
kontrolních funkcí, zejm. risk managementu, tedy nejsou vždy patřičně vzaty
v potaz a rizikovost některých obchodních praktik je často ponechána bez
povšimnutí. Díky nové proceduře by pracovníci institucí samotných mohli včas
upozornit na některé rizikové praktiky, což by jistě orgánu dohledu při výkonu
jeho činnosti výrazně pomohlo.
V průběhu vývoje návrhu úpravy došlo i k posílení preventivního postupu orgánů
dohledu. CRD IV totiž říká, že orgány dohledu mají včas přijmout potřebná opatření,
pokud je pravděpodobné, že instituce poruší požadavky CRR či CRD IV v horizontu
jednoho roku151. Preventivní charakter opatření ještě více zdůrazňuje ustanovení152,
které říká, že by orgán dohledu měl požadovat navýšení kapitálu i v případě, že zjistí,
že instituce pravděpodobně podceňuje rizika, přestože je v souladu se všemi
požadavky CRD IV a CRR. Zcela nejzávažnější je ale v tomto ohledu ustanovení čl.
100 odst. 1 CRD IV, které stanoví, že výčet všech opatření se využije nejen při
porušení nebo očekávaném porušení regulace 153 , ale i pro účely 154 přezkumu a
hodnocení činnosti instituce (tzv. SREP 155 ), sekuritizace a interních modelů.
Z tohoto znění jsem tedy nabyla dojmu, že účelem této úpravy je dát orgánu
dohledu k dispozici nástroje, které bude moci využívat a návaznosti např. na
přezkum a hodnocení činnosti, aniž by muselo dojít k explicitnímu pochybení
instituce a jeho prokazování. Při tomto pojetí by tedy výčet čl. 100 CRD měl být
chápán jako nástroje nebo preventivní opatření orgánu dohledu a nikoli jako
nápravná opatření nebo dokonce sankce. Tento výklad podporuje i skutečnost,
že výčet závažných porušení a příslušných sankcí je uveden zcela samostatně.156

151

Čl. 99 odst. 2 CRD IV „Competent authorities shall require any institution to take the necessary
measures at an early stage to address relevant problems in the following circumstances: b) the
competent authorities have evidence that the institution is likely to breach the requirements of this
Directive or the Regulation [inserted by OP] within the next 12months“
152
Ćl. 100 odst. 2 písm. f) CRD IV
153
Čl. 99 CRD IV
154
Text odkazuje na čl. 92, čl. 94(4) a čl. 98(4) CRD IV.
155
Supervisory review and evaluation process
156
Čl. 65 – 71 CRD IV
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V souvislosti s tímto posunem je zajímavé nahlédnout do zákona o bankách.
Stávající právní úprava (§ 26 zákona o bankách) dává ČNB možnost ukládat
nápravná opatření a sankce v případě, že je zjištěn nějaký nedostatek v činnosti. Ten
je definován v odst. 3 § 26 zákona o bankách taxativním výčtem, nicméně jeden
z bodů je velmi široký a definuje nedostatek v činnosti jako porušení nebo obcházení
zákona o bankách, zvláštních zákonů, právních předpisů a opatření vydaných ČNB.
Tento způsob zakotvení možnosti ČNB ukládat nápravná opatření a sankce
považuji za velmi kostrbatý, neboť zbytečně komplikuje právní úpravu a výčet
dalších konkrétních nedostatků zcela ztrácí smysl. S ohledem na návrh CRD IV
by bylo vhodné celou konstrukci pojmu nedostatek v činnosti vypustit. Odst. 2 §
26 zákona o bankách také zavádí dvojstupňovou strukturu nápravných
opatření a sankcí, když předepisuje, že postup podle odst. 1 písm. b) až f) § 26
zákona o bankách by měla ČNB využít až v případě nesplnění požadavku podle
odst. 1 písm. a) § 26 zákona o bankách. Toto omezení při výběru vhodného
nápravného opatření považuji za nežádoucí, neboť právě ČNB by měla zvážit,
jaká opatření budou v dané konkrétní situaci přiměřená a přitom účinná.
Z úpravy nápravných opatření a sankcí v zákoně o bankách soudím, že
prevenci navrhovanou CRD IV vůbec neumožňuje. ČNB musí podle stávající
úpravy nejdříve rozpoznat konkrétní nedostatek, zajistit dostatečné důkazy a až
poté může zahájit správní řízení, v jehož rámci uloží nápravné opaření.
Transpozice CRD IV si tedy v této oblasti vyžádá zcela zásadní změnu celé
koncepce, neboť ČNB by měla být vybavena pravomocí přijímat závazná
rozhodnutí i v návaznosti na přezkum a vyhodnocení činnosti instituce (SREP)
nebo v rámci hodnocení fungování interních modelů. Do zákona o bankách by
tedy de lege ferrenda měla být začleněna samostatná část, která by toto
rozšíření pravomoci ČNB upravila.
Na rozdíl od celkového charakteru CRD IV převládá v oblasti nápravných opatření a
sankcí princip minimální harmonizace, ze kterého vyplývá, že stávající národní
úprava může být ponechána a případně jen doplněna o nové požadavky. Směrnice
CRD IV sice specifikuje polehčující a přitěžující okolnosti, nicméně výčet je pouze
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demonstrativní, tj. orgány dohledu mohou přihlédnout i k jiným okolnostem (princip
oportunity je tedy zachován). Návrh dále ponechává možnost orgánu dohledu
porušení s dotčenou institucí pouze projednat, takže ukládání sankcí není povinné a
je na zvážení orgánu dohledu. Z některých článků však vyplývá silná podpora, aby
orgán dohledu v případě zjištění pochybení postupoval tvrdě a ukládal sankce
s odstrašujícím účinkem. Horní hranice pokut je stanovena procentní částí ročního
obratu instituce, což zohledňuje její velikost a platí pouze u zásadních porušení (key
violations). Jedná se navíc jen o horní hranice pokut. Protože dolní hranice pokut
není v návrhu stanovena, skutečná výše uložené pokuty může být podstatně nižší.
Tyto změny v oblasti nápravných opatření a sankcí tedy nijak národní orgány
dohledu při ukládání opatření neomezují.
Podle mého názoru jsou navrhované změny úpravy nápravných opatření a
sankcí velmi pozitivní, neboť sice harmonizují úpravu nápravných opatření a
sankcí napříč EU, ale zároveň přímo nezasahují do stávající praxe ukládání
opatření. Možnosti národních orgánů dohledu se v případě České republiky
značně posilují, což je vzhledem k překotnému vývoji finančních trhů
v pořádku. Za přelomovou změnu považuji zavedení osobní působnosti sankcí,
neboť zde vidím obrovský vliv na motivaci pracovníků finančních institucí.
Odstrašující a preventivní účinek této sankce je podle mě klíčový. Kromě toho
se jedná i o velmi účinný nástroj v případě, že byla finanční instituce takzvaně
vytunelována.
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3 Regulace odměňování
Regulace odměňování je podle mého názoru nejkontroverznější oblastí úpravy
bankovnictví a jako taková se stala jedním z ústředních témat roku 2010 a 2011.
Přestože se nejedná o úpravu, která by podstatně zasahovala do prosperity
bank (např. v porovnání se změnami v kapitálové přiměřenosti), dotkla se jedné
z nejcitlivějších oblastí bankovnictví – finančních příjmů nejvýše postavených
pracovníků instituce. Protože se jedná o velice diskutovanou úpravu, která má
zajímavé přesahy i do práva obchodního a pracovního, budu se jí v porovnání
s ostatními oblastmi věnovat podrobněji.

3.1 Vývoj regulace odměňování
Jistá úprava odměňování existovala již od roku 2005, kdy Evropská komise
vydala doporučení č. 2004/913/EC, týkající se odměňování členů orgánů u
kotovaných společností157 a doporučení č. 2005/162/EC, které upravovalo postavení
členů a výborů dozorčího orgánu u kotovaných společností.

158

Také vyhláška

123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních
družstev a obchodníků s cennými papíry, již od roku 2007 obsahovala § 15, který
požadoval, aby představenstvo zajistilo stanovení zásad řízení lidských zdrojů včetně
zásad pro výběr, odměňování, hodnocení a motivování pracovníků. Představenstvo
také mělo zajistit, aby systém odměňování nebyl nepřiměřeně závislý na
krátkodobém výkonu.

157

Commission recommendation of 14.12.2004 č. 2004/913/EC fostering an appropriate regime for
the remuneration of directors of listed companies
158
Commission recommendation of 25.2.2005 č. 2005/162/EC on the role of non-executive or
supervizory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board
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Po vypuknutí světové finanční krize byla v únoru roku 2009 zpracována tzv.
Larosiérova zpráva159, která problematiku vnitřní organizace instituce (governance) a
odměňování označila za jednu z možných příčin krize. Na světové i evropské úrovni
začaly být vydávány obsáhlé standardy a doporučení. Rada pro finanční stabilitu
(dále jen „FSB“) 160 v roce 2009 vydal Principy odměňování 161 a k nim příslušné
prováděcí standardy 162 . Basilejský výbor pro bankovní dohled 163 tyto principy a
standardy zpracoval pro oblast bankovnictví ve své Metodologii k principům a
standardům odměňování164.
Na světové dění reagovaly i evropské dokumenty. V roce 2009 publikoval
CEBS165 vrcholné principy odměňování166 a Komise vydala komplexní doporučení
k odměňování v sektoru finančních služeb 167 . Na přelomu let 2009-2010 bylo
v rámci EU provedeno několik šetření168, včetně šetření Komise, jejichž cílem bylo
zmapovat přístup členských států k implementaci doporučení k odměňování
v sektoru finančních služeb, rok po jejich přijetí. Provádění šetření o implementaci
právně nezávazných doporučení mělo také sloužit jako významné podpůrné opatření
k aplikaci doporučení dalšími členskými státy, resp. k jejich širší aplikaci. Poznatky
ze šetření byly prezentovány prostřednictvím souhrnné zprávy Komise169, doplněné o

159

Jacques de Larosiére byl předseda výboru pověřeného přezkoumáním příčin finančním krize.
Zpráva je dostupná na http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
160
Financial Stability board has been established to coordinate at the international level the work of
national financial authorities and international standard setting bodies and to develop and promote the
implementation of effective regulatory, supervisory and other financial sector policies. It brings
together national authorities responsible for financial stability in significant international financial
centres, international financial institutions, sector-specific international groupings of regulators and
supervisors, and committees of central bank experts.
161
FSB, Principles for sound compensation practices ze dne 2. 4. 2009
162
FSB, Principles for sound compensation practices- Implementation standards ze dne 25.9.2009
163
BCBS, Basel committee on banking supervision
164
BCBS, Compensation Principles and Standards - Assessment Methodology ze dne 22. 1. 2010
165
Výbor evropských orgánů bankovního dohledu (Committee of European Banking Supervisors)
166
CEBS, High-level principles for Remuneration Policies ze dne 20.4.2099
167
Commission recommendation on remuneration policies in the financial services sector č.
2009/384/EC ze dne 30.4.2009
168
Šetření prováděl např. i CEBS – Report on national implementation of CEBS High-level principles
for Remuneration Policies ze dne 1.6.2010
169
Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee and the Committee of the Regions on the application by Member States of the EU
of the Commission 2009/384/EC recommendation on remuneration policies in the financial services
sector ze dne 2.6.2010
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doprovodný pracovní dokument s podrobným vyhodnocením aplikace jednotlivých
doporučení ve vybraných členských státech.
Tento trend zavádění regulace odměňování pak na evropské úrovni vyvrcholil
přijetím směrnice CRD III. Deklarovaným cílem regulace je především zamezení
nepřiměřeného podstupování rizika a navázání odměňování a s tím souvisejících
motivačních pobídek nejvlivnějších pracovníků (členové statutárních orgánů,
vrcholné vedení, kontrolní funkce), na dlouhodobé zájmy a úspěšnost instituce.
V rámci samotného vyjednávání textu regulace odměňování ve směrnici došlo
zejména na popud Evropského parlamentu k závažným změnám, které regulaci
odměňování v EU v porovnání návrhem Komise (ale i světovými standardy
odměňování) velmi zpřísnily. Jedna z hlavních změn se týkala účinnosti úpravy.
Zásady odměňování měly být dle CRD III transponovány do 1. 1. 2011 s tím, že se
zásady mají použít i na odměny z roku 2010, které ještě nebyly vyplaceny, tj.
dokonce i na ty, které již byly přiznány nebo mají být přiznány na základě smluv
uzavřených před účinností regulace odměňování. Takto retroaktivně definovaná
účinnost zřejmě měla být transponována do zákona o bankách. To však Ministerstvo
financí České republiky neprovedlo a účinnost zásad odměňování se stala
zajímavých právním oříškem 170 . Téměř všechny zásady odměňování totiž byly
transponovány ČNB do vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného
podnikání, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2011. Banky tedy zásady odměňování měly
dodržovat od 1. 1. 2011, pokud jim v tom nebránila kogentní ustanovení jiných
zákonů (např. zákoníku práce nebo obchodního zákoníku). Kogentním ustanovením
je například chráněn již přiznaný nárok na odměnu, tj. odměny za rok 2010, které
byly přiznané před 1. 1. 2011. V tomto případě tedy zásady odměňování nemohly být
aplikovány a Česká republika požadavky směrnice CRD III nesplnila. Další otázkou
byl přístup k nárokům, které sice vznikly po účinnosti zásad odměňování (po 1. 1.
2011), ale bylo tomu tak ze smluv uzavřených před účinností regulace. Mám za to,
že v tomto případě je nutné rozlišovat, na jakou výši a podobu odměny
170

Této problematice se také věnuje jedna z otázek a odpovědí ČNB, dostupná na
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/obezretne_podnikani/download/v
ykladova_stanoviska_vyhl123_regulace_odmenovani.pdf
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pracovníkovi vznikl právní nárok ze smlouvy uzavřené před účinností regulace
odměňování a v jaké výši je jeho odměna nenároková. V praxi se totiž ukázalo,
že na základě smlouvy vzniká pracovníkovi nárok na pevnou složku odměny,
ale zpravidla již tomu tak není u pohyblivé složky odměny. Pokud byla
pohyblivá složka odměny nenároková, platily již na její přiznání a vyplácení
zásady odměňování. V ojedinělých případech, kdy byla i pohyblivá složka
nároková, nebylo možno zásady odměňování aplikovat a došlo opět k porušení
účinnosti požadované směrnicí CRD III. Protože se jedná o velmi diskutované
opatření, které je na evropské úrovni ostře sledováno, obávám se, že by Česká
republika mohla být za toto nedodržení CRD III sankcionována.
V rámci pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu byla také značně rozšířena
působnost zásad odměňování. Nově se měly uplatnit i na subjekty v offshorových
centrech, tj. pobočky, osoby ovládané a zřejmě i osoby ovládající. Působnost se dále
rozšířila jak v rovině pracovníků (zásady odměňování se kromě pracovníků s vlivem
na rizikový profil instituce vztáhly i na všechny další pracovníky, kteří mají obdobně
vysoké platy), tak i v rovině nástrojů, neboť kromě odměn se pravidla měla aplikovat
i na zvláštní penzijní výhody. Délka pro oddálení odměn byla prodloužena, zpřísnily
se požadavky na strukturu a zavedla se specielní úprava pro případ, že je instituce
podpořena výjimečným zásahem vlády. Institucím také bylo uloženo, aby zavedly
tzv. clawback171, což představuje možnost zpětvzetí již přiznané a vyplacené části
variabilní odměny na základě smluvního ujednání mezi institucí a pracovníky o
případném zpětvzetí či vrácení části odměny ve vymezených případech (např.
podvodné jednání nebo poskytnutí zavádějící informace, na základě kterých byla
variabilní část odměny přiznána) 172 . Bez dalších povinností nezůstaly ani orgány
dohledu, neboť do finální podoby CRD III byla přijata ustanovení, že mají sbírat
některé informace povinně uveřejňované institucemi v rámci požadavků na
zveřejňování údajů o odměnách a informace o počtu a struktuře odměny pracovníků,
jejichž odměny v daném roce dosáhly 1 mil. eur nebo více. Získané jsou následně
v rámci EU agregovány za účelem provádění podrobných analýz.
171
172

Český ekvivalent názvu tohoto nástroje neexistuje.
Blíže k institutu clawback viz další část práce.
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Po bouřlivých debatách a obrovském množství pozměňovacích návrhů ze strany
Evropského parlamentu byla CRD III dne 7. 6. 2010 schválena173 a dne 24. 11.
2010 publikována. Ustanovení o odměňování přitom měla být do 31. 12. 2010
transponována a od 1. 1. 2011 vstoupit v účinnost. Pro zajištění koordinované
implementace napříč členskými státy vydal CEBS dne 10. 12. 2010 Doporučení k
odměňování174, kde požadavky na systém odměňování podrobně rozpracoval.
Přestože se Česká národní banka k těmto přehnaným regulačním snahám stavěla
velmi zdrženlivě a preferovala obecné principy odměňování namísto konkrétních
striktních požadavků, byla povinna úpravu CRD III transponovat. Do konce roku
2010 byla novelizována vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného
podnikání, kde byla nově přidána zejména příloha č. 1a, která věrně kopíruje
minimální požadavky stanovené CRD III, tj. nebylo využito žádné z diskrecí pro
zpřísnění regulace175. K implementaci CEBS Doporučení k odměňování bylo dne 22.
12. 2010 vydáno úřední sdělení ČNB k odměňování176, jehož hlavním přínosem je
specifikace požadavků odměňování v podmínkách českého právního řádu, zejména
upřesnění aplikace principu proporcionality. Od počátku roku 2011 také ČNB
publikuje otázky a odpovědi k odměňování177, které reagují na praktické problémy
vzniklé při implementaci této nové regulace, a v březnu roku 2012 vydala úřední
sdělení specifikující poskytování informací o odměňování

173

178

, které vychází

Publikována byla až po jazykových revizích, dne 24. 11. 2010
CEBS, Guidelines on Remuneration Policies and Practices, ze dne 10. 12. 2010, dostupné na
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Remunerat
ion/Guidelines.pdf
175
Jako příklad lze uvést nevyužití možnosti omezit nepeněžní nástroje, ve kterých se vyplácí
nejméně polovina pohyblivé složky odměny.
176
Úřední sdělení České národní banky ze dne 22. prosince 2010 k výkonu činnosti banky, družstevní
záložny a obchodníka s cennými papíry na finančním trhu – odměňování, částka 20/2010 Věstníku
České národní banky.
177
Soubor
otázek
a
odpovědí
k
regulaci
odměňování,
dostupný
na
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/obezretne_podnikani/download/v
ykladova_stanoviska_vyhl123_regulace_odmenovani.pdf
178
Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. Března 2012 k pravidlům obezřetného podnikání
bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – Informace o odměňování,
částka 5/2012 Věstníku České národní banky
174
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zejména 179 z relevantních návrhů evropských doporučení ke sběru informací o
odměňování180.
Návrh CRR a CRD IV nepřináší pro regulaci odměňování téměř žádné změny.
Výjimkou je uveřejňování, kde je doplněna povinnost zveřejnit informace o počtu
pracovníků s odměnou 1 milion a více eur v členění do intervalů po 500 tisíc eur.181
Nově také bylo doplněno, že informace o odměňování uveřejňují i dcery evropských
institucí, které jsou z hlediska členského státu významné. Podobně jako u jiných
oblastí regulace má EBA připravit návrh závazných standardů, v tomto případě do
konce roku 2013, a Komise je zmocněna k jejich přijetí.
Z výše uvedeného popisu vývoje je patrné, že odměňování bylo velkým tématem
již v průběhu přijímání regulace. Až příliš velkou roli sehrál Evropský
parlament, kterému se podařilo do regulace prosadit celou řadu velmi
konkrétních ustanovení, které daly regulaci odměňování striktní ráz. Návrhy
CRR a CRD IV sice nepřináší v oblasti odměňování podstatné změny, nicméně
je nutné zdůraznit, že poslední známé návrhy jsou výsledkem práce Evropské
komise a Rady. Je tedy možné, že se Evropský parlament pokusí do této oblasti
v rámci tzv. trialogu182 znovu zasáhnout.
V následujícím textu se budu po tematických okruzích věnovat jednotlivým
částem transpozice regulace odměňování v českém právním řádu, s případným
upozorněním na odlišnosti světové (standardy BCBS), evropské (doporučení
CEBS) nebo připravované (CRR a CRD IV) regulace.

179

Basilejský výbor pro bankovní dohled: materiál Pillar 3 disclosure requirements for remuneration,
July 2011
180
Konzultační dokument CP47- EBA consultation paper on guidelines on the remuneration data
collection exercise regarding high earners, 28 July 2011 a CP46 - EBA consultation paper on
guidelines on the remuneration benchmark exercise, 28 July 2011.
181
Podle platné směrnice (ve znění CRD III) mají instituce obdobnou povinnost pouze ve vztahu k
orgánům dohledu a není požadováno členění do intervalů.
182
Finální stádium procesu přijímání legislativních aktů prvního stupně Lamfalussyho procesu, kdy
spolurozhoduje Evropská komise, Rada a Evropský parlament.
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3.2 Působnost, obecné zásady a základní pojmy zásad
odměňování
Povinnost dodržovat zásady odměňování je v českém právním řádu zakotvena v § 8b
odst. 1 písm. a) bodu 4 zákona o bankách, který obsahuje obecnou formulaci
požadavků na systém odměňování183. K rozpracování této zásady je na základě § 8b
odst. 5 zákona o bankách zmocněna ČNB, která má podrobnosti stanovit vyhláškou.
Zajímavé ovšem je, že se tato část o systému odměňování do zákona o bankách
vložila až po účinnosti novely vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného
podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
(dále jen „vyhláška“), která regulaci odměňování transponovala zejména do přílohy
č. 1a vyhlášky. Tento legislativní nesoulad prováděcího předpisu a zmocnění
v zákoně však nevidím jako pochybení, neboť se domnívám, že ČNB měla právo
regulaci odměňování specifikovat i bez přidání výslovné úpravy (§ 8b odst. 1
písm. a/ bodu 4) do zákona o bankách. Regulace odměňování totiž představuje
nezvykle rozpracovanou součást řídicího a kontrolního systému, pro který
zmocnění v zákoně pro ČNB již existovalo.

Soulad s přílohou č. 1a vyhlášky je požadován na individuálním základě, tj. od
všech bank, (včetně jejich poboček), přiměřeně také od poboček zahraničních bank,
které nepožívají výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství (§ 8b
odst.3 a 6 zákona o bankách), od spořitelních a úvěrních družstev (§ 7a odst. 3
zákona o spořitelních a úvěrních družstvech) a od obchodníků s cennými papíry (§
12a zákona o podnikání na kapitálovém trhu). Na konsolidovaném základě mají
tuto povinnost i banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníci s cennými papíry
uvedení v § 5 vyhlášky. Politiky odměňování skupiny se uplatní na všechny
společnosti v rámci regulovaného konsolidačního celku (včetně offshorových osob
v regulovaném konsolidačním celku). Celoskupinové zásady odměňování by však
měly zohlednit rozdílné povinnosti osob v regulovaném konsolidačním celku
vyplývající z jejich umístění a charakteru činností. Ze střetů systému odměňování
183

Obdobně je tomu tak i v zákoně o spořitelních a úvěrních družstvech a v zákoně o podnikání na
kapitálovém trhu.
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dceřiné společnosti a celoskupinových zásad odměňování mohou vznikat
zajímavé právní problémy, kterým se budu samostatně věnovat v jedné
z následujících částí.
V popisu rozsahu působnosti je také nutné zmínit, že rozsah aplikace stanovený
vyhláškou, po vzoru evropské regulace se významně liší od světových standardů,
které předpokládají aplikaci zásad jen na systémově významné instituce 184 ,
zatímco evropská (potažmo i česká) právní úprava se vztahuje na všechny
banky, družstevní záložny a některé obchodníky s cennými papíry. Klíčovou
roli v evropské i české regulaci tedy hraje způsob uplatnění zásady přiměřenosti,
resp. principu proporcionality (viz dále). Mám za to, že odlišný přístup
evropské a světové regulace přináší nerovné podmínky pro evropské banky
podnikající mimo EU, neboť většina bank ze třetích zemí nemusí zásady
dodržovat, což pro ně představuje nemalou konkurenční výhodu na trhu práce.
Cíle regulace jsou vtěleny do obecných zásad odměňování, které se využijí i při
výkladu specifických ustanovení. Odměňování nepodněcuje k podstupování rizika
nad rámce míry akceptované institucí a je v souladu s dlouhodobými zájmy instituce,
tj. s obchodní strategií, s mírou tolerance rizik v dlouhodobém horizontu a dalšími
hodnotami instituce jako je kultura, etika, přístup k zákazníkům atd. Při stanovení
zásad odměňování bere instituce zvláštní zřetel na způsob, jakým odměňování
přispívá k prevenci nadměrného podstupování rizik, a na zajištění souladu zásad
odměňování s řádným řízením rizik. Dalším základním požadavkem je, aby bylo
odměňování zahrnuto do plánování kapitálu a likvidity a aby přispívalo k zachování
kapitálu. Instituce by se měla ujistit, že vyměření, přiznání ani vyplacení odměn
nezhorší její schopnost posilovat kapitál. Pokud jsou pohyblivé složky odměny
sníženy, není to v následujících letech kompenzováno.

184

BCBS, Compensation Principles and Standards - Assessment Methodology ze dne 22. 1. 2010,
Scope of application, str. 2
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Zásady odměňování používají pojem zaměstnanec, který však má jiný význam než
pracovník ve smyslu zákoníku práce. Zaměstnancem se podle § 2 odst. 6 vyhlášky
rozumí osoba, která je s institucí v pracovněprávním vztahu nebo jiném podobném
vztahu, anebo osoba, která je členem statutárního orgánu či jiného orgánu instituce.
Podle úředního sdělení k odměňování 185 je definice zaměstnance interpretována
extenzivně, tj. rozumí se jím jakákoli osoba, která dlouhodobě fakticky vykonává
činnost pro instituci, bez ohledu na formální právní vztahy. Zaměstnancem
podléhajícím regulaci odměňování je tedy např. i pracovník mateřské společnosti
působící u instituce. Protože je výraz „zaměstnanec“ matoucí, a de lege ferrenda by
měl být nahrazen, budu i v následujícím textu používat pojmu pracovník, v souladu
s harmonizačním názvoslovím, které ČNB navrhla v úředním sdělení ze dne 10.
prosince 2010 k výkonu činnosti na finančním trhu: Kvalitativní požadavky
související s výkonem činnosti – základní informace 186 . Je patrné, že účelem
specifické definice zaměstnance je, aby nebyl obcházen účel regulace
odměňování. Dá se ovšem předpokládat, že snaha o obcházení regulace bude
značná, neboť nastavení konkrétních vztahů s pracovníky je velmi různorodé a
bude záležet na tom, jak k aplikaci této definice přistoupí ČNB v rámci dohledu.
Jako závažný problém vidím také přesouvání činností instituce do právně
oddělených společností (tzv. outsourcing), neboť tyto formálně složité struktury
často umožňují faktické obcházení regulace. Smluvní partner, který dlouhodobě
soustavně pro instituci vykonává určité činnosti, by tedy měl být považován za
pracovníka v širším slova smyslu a pravidla odměňování by se na něj měla
vztahovat. V praxi ovšem často dochází k tomu, že zejména menší instituce
nemají příliš silnou vyjednávací pozici vůči outsourcované společnosti, a
nepodaří se jim specifická bankovní pravidla prosadit. V takovém případě by
samozřejmě instituce činnost outsoursovat neměla, nicméně praxe ukazuje, že
tomu tak v mnohých případech není.
Pro účely pravidel odměňování se odměnou rozumí mzda (z pracovní smlouvy),
úplata (z mandátní smlouvy) a obdobné přímé či nepřímé příjmy a výhody
185
186

Bod 1.2 úředního sdělení k odměňování
Věstník ČNB, částka 18/2010 ze dne 21. prosince 2010
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pracovníka, spojené s jeho profesní činností pro instituci. Odměnou by tedy např.
byly i platby poskytované pracovníkovi mateřskou či jinou spřízněnou společností.
Odměna se dělí na pevnou složku a složku pohyblivou, která je charakteristická tím,
že závisí na výkonu nebo v některých případech na naplnění smluvních kritérií.
Odměna může mít podobu hotovosti, akcií, zdravotního pojištění, slev, speciálních
příspěvků na auto či telefony atd. Některé tyto výhody mohou být z pojmu odměny
vyloučeny, pokud jsou poskytovány na základě obecné celopodnikové politiky a
nemotivují k podstupování rizik 187 . Na základě této definice se domnívám, že
dividendy vyplácené pracovníkům odměnou ve smyslu přílohy č. 1a vyhlášky
nejsou, neboť se nejedná o příjmy spojené s profesní činností pracovníka, ale o
příjmy spojené s majetkovou účastí na instituci. Pokud jsou vysoce postavení
pracovníci příjemci dividend, riziko vyplývající z neobezřetného vytěžení
kapitálu prostřednictvím dividend by pak mělo být pokryto v rámci požadavků
na kapitál.

Všechna pravidla odměňování se podle znění CRD III a tomu odpovídajícímu znění
bodu 1 písm. b) přílohy č. 1a vyhlášky plně vztahují v rámci jednotlivých
pracovníků institucí na specifický okruh pracovníků, jejichž činnost má
významný vliv na celkový rizikový profil instituce. Tento požadavek je považován
za základní podmínku působnosti zásad na jednotlivé pracovníky a výčet188 obsažený
v písm. b) bodě 1 přílohy č. 1a vyhlášky má pouze demonstrativní charakter.189 Je
primární povinností a odpovědností instituce, aby pro hodnocení významnosti vlivu
pracovníků na její celkový rizikový profil stanovila vhodná kritéria a dotčené
pracovníky identifikovala. Instituce primárně prověří skupiny pracovníků v písm. b)
187

Směrnice CRD III toto pravidlo explicitně demonstruje u smluvních penzijních výhod, kterými se
rozumí zvýšené penzijní výhody udělené pracovníkovi na základě uvážení instituce jako součást
pohyblivé odměny pracovníka. Tyto výhody nezahrnují částky zaručené pracovníkovi na základě
penzijních schémat instituce.
188
Členové představenstva a dozorčího orgánu, zaměstnanci ve vrcholném vedení a ve vnitřních
kontrolních funkcích, zaměstnanci nebo skupiny pracovníků, jejichž činnost je spojena
s podstupováním rizik instituce (risk takers) a všichni další zaměstnanci, jejichž odměny jsou obdobně
vysoké jako vrcholného vedení nebo risk takers.
189
Některé kategorie pracovníků se překrývají. Např. člen představenstva může zároveň spadat pod
definici vrcholného vedení a někteří členové vrcholného vedení mohou být zároveň zaměstnanci
kontrolních funkcí (např. CRO) atd.
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bodu 1 přílohy č. 1a vyhlášky. Pro kontrolu identifikace všech pracovníků
s podstatným vlivem na celkový rizikový profil provede instituce například
hodnocení pracovníků s nejvyššími podíly pohyblivé složky na celkové odměně,
s odměnami přesahujícími určitou absolutní hodnotu nebo pracovníků či skupin
pracovníků, jejichž činnosti by potenciálně mohly mít dopad na výsledky instituce či
její finanční situaci. Z toho tedy odvozuji, že pokud se prokáže, že pracovník
spadající do některého z bodů pod písm. b) bodu 1 přílohy č. 1a vyhlášky
významný vliv na celkový rizikový profil nemá (např. pracovník IT, který má
vysoký plat), nebude u něj instituce pravidla odměňování aplikovat.
Z demonstrativního pojetí výčtu ale také vyplývá, že do působnosti zásad
odměňování bude patřit i pracovník, který sice nespadá pod žádný z bodů pod
písm. b) bodu 1 přílohy č. 1a vyhlášky, ale který významný vliv na celkový
rizikový profil instituce fakticky má.

3.3 Princip proporcionality
Protože úprava odměňování v CRD III byla přijata ve velmi striktní podobě, snažil se
ji CEBS výkladem ve svých doporučeních190 zmírnit. Využil k tomu výklad principu
proporcionality, který zužitkoval až do té míry, že aplikaci nejpřísnějších zásad
v některých případech takzvaně neutralizoval, tj. vyloučil jejich aplikaci zcela. ČNB
tato zmírnění uvítala a implementovala je v rámci úředního sdělení k odměňování,
kde přesně jako CEBS princip proporcionality, zdůrazněný 191 v písm. c) bodu 1
přílohy č. 1a vyhlášky, podrobně rozpracovala. 192 Uplatnění tohoto principu při
implementaci zásad odměňování nemá podle mého názoru v evropské ani české
právní úpravě obdoby. Principem proporcionality neboli přiměřenosti se
doposud rozuměl rozdílný způsob (sofistikovanost) implementace zásad
190

CEBS, Guidelines on Remuneration Policies and Practices, ze dne 10. 12. 2010, dostupné na
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Remunerat
ion/Guidelines.pdf
191
Obecná zásada proporcionality je vyjádřena již v § 8 vyhlášky („instituce splňuje požadavky na
řídicí a kontrolní systém s ohledem na svou velikost, způsob řízení, počet pracovníků, povahu, rozsah
a složitost činností, které vykonává nebo hodlá vykonávat, a přihlíží přitom k vývoji prostředí, v němž
daná osoba podniká, včetně vývoje v oblasti řádné správy a řízení společnosti“).
192
Světové standardy přijaté BCBS tuto problematiku vůbec neřeší, neboť zásady se týkají pouze
systémově významných institucí.
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s ohledem na velikost, organizační uspořádání, povahu, rozsah a složitost
činností instituce. Aplikací přiměřenosti tedy bylo možné dosáhnout uzpůsobení
pravidla, ale v žádném případě se pod tím neskrývala možnost pravidlo
neaplikovat vůbec. Výklad přiměřenosti v oblasti odměňování tedy považuji za
revoluční změnu, která by se vzhledem k narůstajícímu objemu povinností pro
malé instituce mohla časem rozšířit i do jiných oblastí úpravy.
Proporcionalitu lze uplatňovat v rovině institucí, vzhledem k velikosti (hodnota
aktiv, závazků, expozici vůči riziku, počet pracovníků, množství poboček, podíl na
finančním systému členského státu), organizačnímu uspořádání (právní forma,
kotace, cíle společnosti, používání interních modelů pro výpočet kapitálových
požadavků), povaze, rozsahu a složitosti činností instituce (typ vykonávaných
činností, klientela, podíl rizikových aktivit na celkových aktivitách, mezinárodní
působení, povaha, stabilita, měřitelnost a předvídatelnost rizikovosti aktivit,
opakování, časový horizont a významnost rizik, komplexnost nabízených produktů).
Některé instituce tedy podle výboru CEBS mohou neutralizovat, tj. zcela neaplikovat
nejpřísnější zásady odměňování, mezi které zařadil zásadu zřízení výboru pro
odměňování, oddalování části pohyblivé složky odměny, vyplácení části pohyblivé
složky odměny v nepeněžních nástrojích a nástroje pro krácení přiznaní nebo
vyplacení odměny (ve vyhlášce těmto zásadám odpovídají body 6, 10, 11 a 12 až 14
přílohy č. 1a, které jsou v úředním sdělení k odměňování soustředěny do III skupiny
zásad). CEBS však blíže nespecifikoval, jakých institucí se tato možnost týká, a
upřesnění nechal na národních regulátorech, resp. orgánech dohledu. ČNB se s tímto
úkolem vypořádala v úředním sdělení k odměňování (v úvodu ke skupině zásad
III)193, kde sdělila, že neutralizace mohou využít všechny instituce s výjimkou těch
s významným podílem na trhu (měřeno celkovou bilanční sumou za všechny
instituce), tj. s 5% a vyšším podílem. Ostatní instituce mohou vysvětlit, proč je pro
ně aplikace nejpřísnějších ustanovení nepřiměřená (zásada comply or explain) a
implementovat pouze zbylé obecné zásady. V praxi se tedy celá úprava
193

Str. 9 úředního sdělení České národní banky ze dne 22. prosince 2010 k výkonu činnosti banky,
družstevní záložny a obchodníka s cennými papíry na finančním trhu – odměňování, částka 20/2010
Věstníku České národní banky.
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odměňování (včetně nejpřísnějších požadavků) dotýká pouze největších bank,
mezi které v současné době spadá Československá obchodní banka, Česká
spořitelna, Komerční banka, UniCredit bank a Raiffeisenbank. Nesouhlasím
tedy s těmi hlasy, které alarmují, že instituce celého bankovního sektoru
podléhají velmi striktní regulaci odměňování, neboť většina institucí ta
nejpřísnější (konkrétní) pravidla neaplikuje vůbec.
Proporcionalita se uplatní i v rovině pracovníků, kde je kromě kritérií institučních
zohledněn ještě stupeň odbornosti pracovníka, velikost závazku, který může
pracovník za instituci podstoupit, počet dalších pracovníků ve skupině s významným
vlivem, podnikatelský model, celková výše odměny pracovníka atd. Instituce tedy
mohou pro některé skupiny pracovníků uplatit zcela odlišná pravidla. Domnívám se,
že odlišné nastavení pravidel pro různé skupiny pracovníků je velmi žádoucí.
Jestliže má totiž regulace odměňování zabezpečit správnou motivaci pracovníků,
je nezbytné, aby se způsob uplatnění pravidel lišil podle druhu činnosti
pracovníka a především jeho odpovědnosti a postavení v rámci řízení instituce.
Bylo by například zcela logické, kdyby instituce uplatňovala pro členy
představenstva delší období pro zadržování odměny než u ostatních pracovníků
(např. člena vrcholného vedení), neboť činnost členů představenstva má
strategičtější a tím i dlouhodobější charakter.
Primární odpovědností instituce je, aby splnila obecné cíle regulace odměňování.
Výklad jednotlivých zásad tak může být restriktivní i extenzivní. V některých
případech bude stačit aplikovat méně sofistikované metody, jindy ale naopak.
Z tohoto důvodu také proporcionalita funguje i v rovině jednotlivých zásad. Striktní
aplikace některých zásad totiž může odůvodnit mírnější implementaci jiných. Toto
pravidlo si vysvětluji tak, že instituce, která například důsledně uplatňuje principy
písm. c) a d) bodu 7 přílohy č. 1a vyhlášky, tj. ex ante zohlednění rizik, nemusí již
tak pečlivě aplikovat pravidlo bodu 10 přílohy č. 1a vyhlášky, tj. oddalování odměny
za účelem ex post očištění od rizik. Dalším příkladem tohoto druhu proporcionality
je vztah délky hodnoceného období s délkou období pro oddálení odměny, kdy
zkrácení hodnoceného období implikuje zavedení delšího období pro oddálení
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odměny a obráceně. Na zásady odměňování tedy nelze nahlížet jednotlivě a je nutné
je hodnotit ve vzájemných souvislostech s ohledem na komplexní fungování celého
systému.
Kromě faktického zmírnění regulace odměňování možností neutralizovat nejpřísnější
zásady odměňování udělal CEBS ještě jednu výkladovou změnu v porovnání
s textem CRD III, když řekl, že některé všeobecné principy mají instituce uplatnit
nejen na specifický okruh pracovníků 194 (jak říká CRD III i vyhláška), ale i na
všechny další pracovníky instituce. Za základní zásady CEBS označil všechny
obecné zásady, nezávislost vnitřních kontrolních funkcí, ustanovení předcházející
obcházení regulace a zvláštní ustanovení v případě veřejné podpory (ve vyhlášce
těmto zásadám odpovídají body 2, 5, 16 až 20 přílohy č. 1a, které jsou v úředním
sdělení k odměňování soustředěny do I skupiny zásad). ČNB toto dodatečné
rozšíření působnosti zásad implementovala úředním sdělením k odměňování, kde
odkázala na všeobecnou povinnost instituce zamezit systému odměňování, který by
byl nepřiměřeně závislý na krátkodobém výkonu. Z hlediska legislativních postupů
je toto opět nestandardní postup, neboť ČNB úředním sdělením (po vzoru
doporučení CEBS) rozšířila působnost některých zásad nad rámec textu CRD
III, resp. nad rámce vyhlášky.

3.4 Požadavky na systém odměňování195
3.4.1 Vybrané předpoklady a uspořádání systému odměňování
Dozorčího orgán odpovídá za stanovení obecných zásad odměňování instituce,
včetně schvalování dodatečných výjimek či změn. Toto rozhodování není
kontrolováno představenstvem ani jeho členy. Dozorčí orgán při tom přihlíží
194

Viz bod 1 písm. b) přílohy č. 1a vyhlášky, blíže popsáno v části Působnost a základní pojmy zásad
odměňování.
195
Tato část z velké míry vychází i z úředního sdělení České národní banky ze dne 22. prosince 2010
k výkonu činnosti banky, družstevní záložny a obchodníka s cennými papíry na finančním trhu –
odměňování, částka 20/2010 Věstníku České národní banky, které jsem napsala v rámci pracovního
poměru k České národní bance.
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k obecným principům, struktuře řídicího a kontrolního systému a spolupracuje s
ostatními funkčními celky instituce, zejm. s vnitřními kontrolními funkcemi.
Schválení obecných zásad odměňování si může vyhradit valná hromada nebo
obdobný orgán společnosti, která může mít buď poradní, nebo rozhodující hlas.
Dozorčí orgán však stále odpovídá za návrhy, které valné hromadě předložil. Dozorčí
orgán je také odpovědný za stanovení a dohlížení individuálního odměňování členů
představenstva, pokud si toto rozhodování nevyhradí valná hromada. V případě
akciové společnosti je např. odměňování představenstva a dozorčí rady vyhrazeno
valné hromadě přímo ze zákona dle § 187 odst. 1 písm. g) obchodního zákoníku.
Dozorčí orgán však stále odpovídá za návrhy, které valné hromadě předložil a za
uplatnění a dohled nad zásadami a postupy, které byly přijaty. Dozorčí orgán dále
dohlíží na dodržování obecných principů a vedení řádné dokumentace konkrétních
zásad a postupů (způsob identifikace dotčených pracovníků, opatření provedená za
účelem zamezení střetu zájmů, stanovení maximálních poměrů mezi pevnou a
pohyblivou složkou odměny, způsoby očištění odměn o rizika atd.) a schvaluje
odměňování vrcholného vedení a pracovníků s nejvyššími platy. Samotní členové
dozorčího orgánu by za normálních okolností měli být odměňováni pouze pevnou
složkou odměny s vyloučením motivujících mechanismů. Výjimečně se může objevit
i pohyblivá složka odměna, která musí být striktně spojena s úkoly kontroly. Pokud
jsou přiznávány akcie, uplatní se politika zadržování až do konce funkčního období,
aby byla zaručena nezávislost členů dozorčího orgánu.
Nabyla jsem dojmu, že evropská regulace ve finančním sektoru vnáší
v posledních letech stále více problémů do rozdělení kompetencí mezi
statutárními orgány bank. Nejen v případě odměňování196 jsou totiž přenášeny
značné pravomoci na výkonný orgán ve své dohledové funkci (tzv. management
body in its supervisory function), což působí značné obtíže v české právní
úpravě, která převážně 197 na rozdíl od zbytku EU 198 staví na dualistickém

196

Jedná se zejména o úpravu řídicího a kontrolního systému, kde evropská regulace posiluje
postavení a výkonnou funkci dozorčího orgánu.
197
Monistický systém je možný u evropské společnosti, též evropské akciová společnosti, která je
upravena nařízením Rady č. ES/2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské
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systému, tj. rozděluje pravomoci v případě bank mezi představenstvo a dozorčí
radu. Dozorčí rada doposud měla výhradně kontrolní funkci a v České
republice se v mnoha případech stala místem pro vysloužilé politiky a bývalé
členy managementu, kterým byla tato funkce dána za odměnu. Pokud dozorčí
rada stanoví obecné zásady odměňování a představenstvo zajišťuje jejich další
specifikaci a implementaci, přenáší se na dozorčí radu značná odpovědnost.
(K tomuto přenosu odpovědnosti by navíc došlo i v případě, že by zásady
odměňování předkládalo představenstvo dozorčí radě ke schválení. Tento
proces už je alespoň českým právním řádem upraven, a to v § 201 odst. 4
obchodního zákoníku, který říká, že představenstvo neodpovídá za škodu, která
by společnosti vznikla v důsledku odlišného rozhodnutí dozorčí rady. Za takto
vzniklou škodu by odpovídali společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady,
kteří při rozhodování nejednali s péčí řádného hospodáře. Pokud by dozorčí
rada návrh schválila, zakládalo by toto rozhodnutí společnou a nerozdílnou
odpovědnost členů představenstva a dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného
hospodáře.) Přenos značné výkonné pravomoci (např. povinnost vydat zásady
odměňování) a s tím spojené odpovědnosti, podle mého názoru narušují
dosavadní koncept kontrolní funkce dozorčí rady. Navíc je přenášení výkonné
pravomoci na dozorčí radu v explicitním rozporu s § 8 odst. 4 zákona o bankách.
Chápu, že s přibývající evropskou regulací se tomuto trendu nelze vyhnout,
nicméně de lege ferrenda je nezbytné, aby bylo ustanovení § 8 odst. 4 zákona o
bankách zcela vypuštěno, nebo alespoň reformulováno v tom smyslu, že
přenášet na dozorčí radu pravomoci, které obchodní zákoník svěřuje
představenstvu akciové společnost, lze jen na základě zákona.
Významné instituce (v souladu s principem proporcionality) zřídí v rámci dozorčí
rady výbor pro odměňování. Dceřiná společnost kontrolovaná mateřskou
společností se sídlem v Evropské unii nemusí například výbor pro odměňování
zřizovat, pokud výbor pro odměňování mateřské společnosti vykonává činnosti i pro

společnosti a Směrnicí Rady 2001/86/ES z téhož dne, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s
ohledem na zapojení pracovníků.
198
Ve většině států je běžná monistická struktura. Zástupcem dualistické struktury je např. Německo.
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celou skupinu a pokud kontrolovaná osoba zásady a postupy odměňování stanovené
mateřskou společností přijme. Předseda a členové výboru jsou nezávislí a bez
výkonné funkce. Minimálně jeden člen výboru má dostatečné znalosti a zkušenosti
s mechanismem propojení odměňování s řízením rizik a kapitálem. V rámci své
činnosti výbor pro odměňování má přístup k informacím od vnitřních kontrolních
funkcí, od dozorčího orgánu a má mít možnost využít externí poradce, spolupracuje
s kontrolními funkcemi, výbory (např. výbor pro řízení rizik, výbor pro audit) a
dalšími útvary (personální oddělení, strategické plánování), podporuje a radí
dozorčímu orgánu při stanovování obecných zásad odměňování, předkládá
dozorčímu orgánu návrhy týkající se odměňování členů představenstva, dozorčího
orgánu a pracovníků s nejvyššími odměnami, vyjadřuje se k jmenování externího
poradce k odměňování, kterého využívá dozorčí orgán, jménem dozorčího orgánu
pomáhá dohlížet na zásady odměňování a jejich aplikaci, zejména se soustředí na
mechanismus zohlednění všech rizik, likvidity a kapitálu, a na soulad systému
odměňování s dlouhodobým obezřetným řízením instituce, může dohlížet nebo být
v čele provádění celkového nezávislého vnitřního prověření, testuje možné scénáře
reakce systému odměňování na budoucí externí nebo interní události, včetně
zpětného testování a informuje o svých aktivitách dozorčí orgán a případně i valnou
hromadu. Jsem toho názoru, že zavedení výboru pro odměňování má praktický
význam jenom v případě, že bude požadavek na nezávislost členů vykládán
velmi striktně, tj. obdobně jako u výboru pro audit, kde je odkazováno na
doporučení Evropské komise 2005/162/ES ze dne 15. 2. 2005. Pokud by totiž
nebyl tento požadavek dodržen, nemohl by výbor sloužit jako platforma
nezávislá na obchodní činnosti instituce a jako takový by byl naprosto zbytečný.
Dodržování zásad odměňování, zejména plnění plánů, přiměřenost odměn vzhledem
k rizikovému profilu i dlouhodobým cílům instituce a soulad s národními a
mezinárodními právními předpisy a standardy, podléhá nezávislé vnitřní kontrole.
U menších institucí se předpokládá outsourcing této kontroly, u významnějších
institucí má být tato činnost zajišťována vnitřními kontrolními funkcemi s případnou
podporou externích konzultantů (efekt proporcionality). I případná externí podpora
však v žádném případě nezbavuje dozorčí orgán odpovědnosti za nápravná opatření a
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správné fungování systému. Vnitřními kontrolními funkcemi se rozumí řízení rizik,
compliance, vnitřní audit a další obdobné funkce (např. personální oddělení nebo
finanční ředitel do té míry, v jaké odpovídá za vypovídací schopnost finančních
výkazů). Kontrolní funkce pomáhají stanovit obecné zásady odměňování, především
popis jednotlivých rolí pracovníků, sledování jejich výkonu a jeho propojení
s odměnou. Personální oddělení za představenstvo navrhuje postupy odměňování pro
jednotlivé skupiny pracovníkům, na které se zásady odměňování vztahují, koordinuje
a sleduje aplikaci postupů odměňování, hodnotí jejich funkčnost a spravuje smlouvy
včetně dlouhodobých plánů rozvoje. Řízení rizik hodnotí strukturu pohyblivých
odměn a jejich dopady na celkový rizikový profil instituce. Compliance hodnotí
soulad struktur odměňování s legislativou a vnitřními předpisy. Vnitřní kontrolní
funkce jsou nezávislé a mají dostatečné pravomoci. Jejich odměňování je přiměřené,
tj. dostatečně vysoké, aby bylo zajištěno odpovídající vzdělání a zkušenosti
personálu, převládá pevná složka odměny, případná pohyblivá složka je navázána na
specifické cíle kontroly. Pokud je zřízen výbor pro odměňování, dohlíží přímo místo
dozorčího orgánu na odměňování pracovníků v čele vnitřních kontrolních funkcí a
dává o jejich odměňování doporučení představenstvu. Pracovníci vnitřních
kontrolních funkcí jsou nezávislí a nejsou vystaveni střetům zájmů. Schválení
transakce, rozhodnutí nebo vyjádření týkající se řízení rizik tedy nemá vliv na růst
jejich výkonnostní odměny. Podpora nezávislosti je důležitá, zejména když jsou
pracovníci kontrolních funkcí rozptýleni v různých oblastech činnosti instituce.

3.4.2 Hodnocení výkonnosti v souvislosti s odměňováním
Pro správné hodnocení výkonnosti, jako podmínky efektivního odměňování, musí
instituce definovat své cíle jako celku, cíle jednotlivých součástí či útvarů a cíle
jednotlivých pracovníků či jejich skupin. Cíle jsou při tom odvozeny od
podnikatelské strategie a míry akceptovaného rizika. Kriteria vycházející z těchto
cílů preferují dlouhodobé výsledky, udržitelnost a jsou hodnocenými jednotkami
nebo individuálními pracovníky ovlivnitelná. Rizika jsou zohledněna použitím
rizikově očištěných kritérií výkonnosti nebo následným očištěním výsledků
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hodnocení výkonnosti o všechna rizika 199 . Aby bylo zamezeno nadměrnému
podstupování rizik, je důležité, aby pohyblivá složka odměny byla navázána na
individuální a kolektivní 200 výkonnost a aby byla očištěna o všechna související
rizika a náklady, tj. rizika současná i budoucí, rozvahová a podrozvahová,
postupovaná pracovníkem, útvarem či institucí. Některá rizika mohou být relevantní
jen pro určitou úroveň 201 . Identifikace a kvalifikace rizik na úrovni instituce a
organizačních útvarů by měla vycházet z interního procesu hodnocení přiměřenosti
kapitálu (ICAAP202) a individuálního hodnocení přiměřenosti likvidity.
Používání finančních a nefinančních kritérií pro hodnocení výkonnosti závisí na
funkci a odpovědnosti útvaru nebo pracovníka (pracovníci „back office“ jsou např.
hodnocení převážně podle kvalitativních kritérií). Instituce proto předem stanoví a
zaznamená jasná kritéria pro hodnocení jednotlivých úrovní a kategorií útvarů nebo
pracovníků. Instituce by vždy měla volit taková finanční (kvantitativní) kritéria,
která zohlední všechna rizika, ekonomickou efektivnost a zohlední vztah výnosů a
potřebného kapitálu. Kvantitativní kritéria, která nezahrnují očištění od rizik (např.
zisk, výnosy, produktivita, náklady nebo jiná tržní měřítka jako hodnota akcie)
nejsou dostačující, neboť jsou krátkodobá a nepostihnou rizika spojená s činností
pracovníka. Jako příklad nefinančních (kvalitativních) kritérií lze uvést dosažení
strategických cílů, počet nových klientů, spokojenost zákazníka, dodržování
vnitřních pravidel a přístupu k riziku, manažerské schopnosti, kreativita, motivace,
úroveň spolupráce s ostatními útvary a kontrolními funkcemi atd. Špatná kvalitativní
výkonnost útvaru nebo pracovníka, zejm. neetické nebo nevyhovující chování, by
měla převážit i výbornou kvantitativní výkonnost a pohyblivá složka odměny by
měla být podstatně snížena. Přestože nefinanční ukazatele vyžadují vyšší míru
199

Rizika by se měla zohledňovat v dlouhodobém horizontu, tj. jak ve fázi hodnocení výkonnosti
pracovníka, vyměření jeho odměny, tak i při přehodnocování výkonnosti pracovníka s odstupem času
(přiznávání oddálených částí vyměřené odměny).
200
Částečným navázáním pohyblivé složky odměny pracovníka na kolektivní výsledky útvaru nebo
instituce má být zabráněno přehnaně individuálnímu chování pracovníků.
201
Instituce by měla demonstrovat, jak propočty rizik v systému interního procesu hodnocení
přiměřenosti kapitálu rozčlenila na jednotlivé útvary a další organizační jednotky. Instituce také
stanoví, zda očištění zohledňuje i těžko měřitelná rizika (např. reputační riziko) a zda bere v úvahu
kritická rizika a stresové podmínky. Pokud například instituce používá pokročilý přístup pro kalkulaci
kapitálového požadavku k operačnímu riziku, jsou kritická rizika už zohledněna.
202
Internal capital adequacy assessment process
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subjektivního hodnocení, neznamená to, že je toto hodnocení ponecháno na něčí
libovůli. Kvalitativní hodnocení by mělo být podpořeno jasnými postupy a měl by
být brán ohled na osobní motivaci manažerů, kteří hodnocení provádí. Absolutní
kritéria výkonnosti jsou stanovena na bázi vlastní strategie instituce, rizikového
profilu a přístupu k riziku. Takto stanovená kritéria zaručují propojenost odměn
s úspěchem instituce a motivují k dlouhodobému výkonu. Na druhou stranu může být
někdy obtížné absolutní kritéria stanovit (např. u nových produktů nebo v případě, že
je činnost spojena s těžko měřitelnými riziky). Relativní kritéria porovnávají
výkonnost s interními nebo externími úrovněmi. Tato kritéria je sice snadnější
stanovit, protože již existuje srovnatelné měřítko, ale není zaručeno, že budou
motivovat k dlouhodobým cílům instituce. V době rozvoje celého finančního sektoru
motivují k nadměrnému podstupování rizik a v době ekonomického poklesu mohou
vést i k pozitivním výsledkům, které se promítnou do nedostatečného snížení
pohyblivé složky odměny. Z výše uvedeného důvodu by tedy relativní kritéria měla
být používána obezřetně a v kombinaci s ostatními kritérii, včetně použití uvážení.
Vnitřní kritéria (např. zisk) mohou být pro účely odměňování vhodnější než vnější
kritéria, neboť lépe zohledňují činnosti pracovníka (více motivují) a snadněji se
očišťují o rizika, protože již s nimi instituce v rámci řízení rizik pracuje. Protože jsou
ale vnitřní kritéria lépe manipulovatelná než vnější, je třeba vždy výhody a nevýhody
zvážit.
Po skončení hodnoceného období se výsledné hodnocení výkonnosti pracovníků
použije pro vyměření odměn. Toto se provádí tak, že je nejdříve definováno
celkové množství odměn k vyměření (tzv. pool odměn), které je následně alokováno
mezi pracovníky. Instituce identifikuje rizika na úrovni instituce, podnikatelské
jednotky i pracovníků a zajistí, aby celkové množství odměn k vyměření náležitě
zohledňovalo jejich závažnost i délku trvání. Zahrnutí rizik do vyměření pohyblivé
složky odměny představuje tzv. ex ante zohlednění rizik. V praxi se pro vyměření
individuálních odměn používají dva základní postupy: top-down a bottom-up postup.
Top-down postup začíná stanovením celkové výše odměn za instituci na základě
výkonnosti a finanční situace instituce. Takto stanovená výše odměn je distribuována
mezi obchodní linie na základě hodnocení jejich výkonu a dále mezi jednotlivé
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pracovníky obchodních linií na základě individuálního hodnocení každého
pracovníka. Bottom-up postup začíná u jednotlivých pracovníků. Na základě
předem stanovených kritérií je vyměřena pohyblivá odměna

jednotlivým

pracovníkům. Suma odměn pracovníků útvaru pak tvoří výši celkových odměn
útvaru. Používání tohoto postupu však v odměně pracovníka nezohledňuje celkové
výsledky instituce a postup je komplikován stále se měnícím vnitřním uspořádáním
instituce a nekompletními daty pro hodnocení všech souvisejících rizik. Ať už
instituce používají top-down, bottom-up nebo smíšený přístup musejí zajistit
rovnováhu tohoto systému a zohlednění všech rizik a nákladů v celkovém objemu
odměn. Instituce také orgánu dohledu sdělí, zda a případně jakou uplatňují
maximální hranici, kterou celková výše odměn ve vztahu k rizikově očištěnému
zisku nesmí překročit.
Zejména při vyměřování celkového množství odměn instituce a organizačních útvarů
se rizika zohlední prostřednictvím různých kvantitativních metod. Výpočet
ziskovosti útvarů je založen na čistém výsledku, který zohlední všechny přímé i
nepřímé náklady útvaru203. Protože rizikově očištěné zisky instituce mají zohlednit
všechny náklady a objem požadovaného kapitálu (včetně nákladů vlastního kapitálu),
jsou všechny náklady kapitálu instituce alokovány k příslušným útvarům. Do
výpočtu je třeba zahrnout i náklady a objem likvidního rizika vypočítaný za
normálních i stresových tržních podmínek. Alokace nákladů a objemu likvidního
rizika vyžaduje jasné určení tolerance k rizikům a specifikaci systému převodu
prostředků. Zohlednění všech rizik a nákladů v celkovém objemu odměn i v
individuálně vyměřených odměnách může být provedeno pomocí specifických
postupů204, které mají v porovnání s účetními metodami vyšší vypovídací schopnost.
Z praxe jsem nabyla dojmu, že je způsob hodnocení výkonu institucemi
podceňován. V rozporu s výše uvedenými pravidly jsou používány ukazatele
(typicky množství uzavřených smluv či objem transakcí), které riziko
203

Jedná se např. o náklady na informační technologie, režijní náklady, náklady na zbavení se zásob
nebo ukončení podnikání
204
Jedná se např. o ekonomický kapitál, ekonomický zisk, výnos rizikově vážených aktiv, výnos
alokovaného kapitálu.
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nezohledňují. Správnou implementaci této zásady přitom považuji za jeden
z nejdůležitějších předpokladů obezřetného motivování pracovníků. Pokud
bychom situaci zjednodušili, lze si představit příklad dvou pracovníků, kdy
jeden postupuje obezřetně (méně riskuje) a uzavírá relativně malé množství
smluv, zatímco druhý na potenciální rizika tolik nehledí a uzavírá v porovnání
s prvním pracovníkem velké množství smluv. V rámci řídicího a kontrolního
systému by přitom měla být nastavena míra rizika, která je pro danou instituci
v dané situaci akceptovatelná. Role celého systému hodnocení výkonnosti
spočívá v tom, že dává odpověď na otázku, který pracovník byl v hodnoceném
období instituci prospěšnější, a tudíž by mu měla být vyměřena vyšší odměna.
Bez zapojení rizik do propočtů výkonnosti by se druhý pracovník jevil jako
výkonnější, i přestože je jeho činnost pro instituci nebezpečnější. Takto
nastavený systém by tedy motivoval všechny pracovníky, aby rizika spojená
s jejich činností přehlíželi, což by bylo jasně v rozporu s deklarovanými cíly
regulace odměňování. Správnou volbu kritérií tedy považuji za velmi vlivný
prvek celého systému odměňování.

3.4.3 Forma a struktura odměn
Instituce by měly dodržovat zásadu plně flexibilní pohyblivé složky odměny, tj. že
pohyblivá složka odměny může být snížena, nebo dokonce zcela nepřiznána. Pro
možnost takového postupu je ovšem nutné stanovit pevnou složku odměny v
dostatečně výši, aby případné nepřiznání pohyblivé složky odměny nebylo pro
pracovníka devastující. Stanovení výše pevných složek odměn je ponecháno na
individuálním vyjednávání instituce s jednotlivými pracovníky. Instituce však musí
dodržet obecné zásady odměňování, tj. navázání odměňování na rizika, zahrnutí
odměňování do plánování kapitálu a likvidity a zachování kapitálu. Vhodný poměr
mezi pevnou a pohyblivou složkou odpovídá a vychází z odlišného charakteru
činností jednotlivých skupin pracovníků, vždy jsou však pevná a pohyblivá složka
odměny od sebe jasně odděleny a kriteria jejich udělení jasně definována. Pohyblivá
část odměny motivuje pracovníky k lepším výsledkům, umožňuje sdílení rizik a dává
instituci flexibilitu. Pokud by pohyblivá složka odměny byla příliš malá, instituce by
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v nepříznivé finanční situaci nemohla snížit celkové odměny. Příliš vysoká pohyblivá
složka odměny by ale naopak mohla mít negativní dopad, protože by mohla dávat
příliš silnou motivaci k plnění výkonnostních kritérií a tím pádem i k zvýšení
podstupovaného rizika. Instituce by proto měla pro různé skupiny pracovníků
s podstatným vlivem na celkový rizikový profil instituce stanovit maximální poměry
pohyblivé odměny k pevné odměně. Vhodný poměr mezi pevnou a pohyblivou
složkou odměny záleží na výši pevné složky odměny, měřitelnosti výkonu,
spojených rizik a nákladů, délce období pro oddálení odměny, délce období pro
zadržování odměny, právní formě instituce, povaze a rozsahu činností, typu
podnikání a souvisejících rizicích, postavení a odpovědnosti pracovníka v rámci
instituce a kategorii pracovníka. Vnitřní kontrolní funkce a nezávislí ředitelé bez
výkonné funkce by například měli mít malou pohyblivou složku odměny, u
obchodníků je zase žádoucí, aby pohyblivá složka odměny byla značná. Maximální
poměr pohyblivé odměny k pevné odměně je uplatněn při vyměřování pohyblivé
složky odměny nezávisle na pozdějších úpravách205.
Jsem toho názoru, že pro instituce tyto zásady nepředstavují nic nového a jejich
praxe těmto požadavkům odpovídala již před zavedením regulace odměňování.
Většina pracovníků totiž ze smlouvy právní nárok na pohyblivou složku
odměny nemá a výjimky se vyskytují jen v ojedinělých případech. Návrh CRD
IV

206

v této oblasti zmocňuje EBA, aby vypracovala závazné technické

standardy specifikující vhodné poměry mezi pevnou a pohyblivou složkou
odměny. Osobně se domnívám, že jde o zbytečné plýtvání kapacit EBA, která
má na starost mnoho důležitějších technických standardů. Poměr pevné a
pohyblivé složky je totiž zcela závislý na konkrétních podmínkách instituce,
takže si lze jen těžko představit, že by EBA mohla přijít s nějakým jednotným
správným řešením. Pokud se EBA pokusí výši pohyblivé složky vzhledem
k pevné složce limitovat, bude to nejen představovat neúměrný zásah do
interního nastavení systému odměňování institucí, ale hlavně to způsobí
205

Např. využití nástroje malus, clawback nebo pohyby hodnoty nepeněžní odměny v závislosti na
tržním vývoji cen.
206
Článek 90 odst. 2 návrhu CRD IV.
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nepřirozené navyšování pevné části odměny, což je v konečném důsledku
v rozporu s obezřetným přístupem.

3.4.4 Oddálení části odměny
Aby bylo přiznávání pohyblivé složky odměny propojeno s obchodním cyklem
instituce, je vyměřená pohyblivá složka odměny dle bodu 10 přílohy č. 1a vyhlášky
částečně přiznána ihned a částečně oddálena. Ihned přiznaná část odměny
představuje ocenění pracovníka za hodnocení období, tj. za krátkodobou hodnotu
výkonu, a oddálená část odměny, která je přiznávána během období pro oddálení
odměny, naopak oceňuje udržitelnost a dlouhodobý efekt výkonu. Výkonnost
pracovníka v hodnoceném období se s časovým odstupem (během období pro
oddálení) přehodnocuje a oddálená část odměny se před jejím přiznáním znovu
porovnává s riziky (tzv. ex post zohlednění rizik), neboť již jsou k dispozici
konkrétnější výsledky činnosti pracovníka v hodnoceném období207.
Oddáleno má být přiznání nároku na nejméně 40 % pohyblivé složky odměny (u
vysokého objemu 60 %). Instituce však může oddálenou část pohyblivé složky
odměny stanovit i jiným způsobem, například pomocí intervalů absolutních hodnot,
kdy stanoví, že 100 % částky z nejnižšího intervalu je přiznáno ihned, z následujícího
intervalu už je přiznáno ihned jen 50 %, z dalšího intervalu je ihned přiznáno jen
25 % atd. Ve váženém průměru však pravidlo oddálení 40 % až 60 % pohyblivé
složky odměny musí být zachováno. Přiznávání oddálené části pohyblivé složky
odměny je rozloženo do období pro oddálení, které počíná běžet momentem přiznání
neoddálené části pohyblivé složky odměny a končí přiznáním poslední části
oddálené pohyblivé složky odměny. Minimální délka období pro oddálení odměny je
tři roky. U vybraných skupin minimálně pět let a u některých pracovníků (např.
členové představenstva) by měla být ještě delší. Důležitý je způsob, jakým je
oddálená část rozložena do období pro oddálení. Je stanoveno, že oddálenou část
nelze přiznávat rychleji než rovnoměrně k délce období pro oddálení odměny (tzv. na
pro-rata basis) a odstup od neoddálené odměny, nebo odstupy mezi přiznáním
207

Mezi nástroje ex post zohlednění rizik patří malus a clawback, viz část věnovaná omezení
pohyblivé složky odměny.
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jednotlivých části oddálené odměny navzájem, nejsou menší než jeden rok.
Například v případě tříletého období pro oddálení odměny lze nejrychleji přiznávat
tak, že je po každém roce přiznána a vyplacena jedna třetina oddálené části odměny.
Lze ale přiznávat i pomaleji, například první rok nepřiznat žádnou část oddálené
odměny, druhý rok přiznat jednu třetinu a třetí rok zbývající dvě třetiny (tzv.
graduální systém) nebo první ani druhý rok nepřiznat nic a celou oddálenou odměnu
přiznat až ve třetím roce (systém vše nakonec).
Meze v harmonogramu oddálení jsou tedy definovány obdobím pro oddálení, částí
pohyblivé složky odměny, která je oddálena a rychlostí a způsobem jakým se
oddálená část odměny přiznává (důležité je zejména časové rozpětí mezi přiznáním
neoddálené odměny a přiznáním první části oddálené odměny). Instituce může tyto
části nastavit různě tak, že přísná aplikace jedné části odůvodňuje mírnější aplikaci
jiné části systému. Oddálení části pohyblivé složky odměny je předpokladem k tomu,
aby instituce mohla uplatnit ex post zohlednění rizik podle skutečných
(realizovaných) rizik.

3.4.5 Přiznávání části odměny v nepeněžních nástrojích
Při přiznávání odměny je nutné vzít ještě v úvahu další pravidlo v bodě 11 přílohy č.
1a vyhlášky, které (stejně jako CRD III) stanoví, že min. 50 % oddálené složky
odměny a min. 50 % neoddálené složky odměny je přiznáno v nepeněžních
nástrojích. Tyto nástroje pak musí být po určitou dobu zadržovány (viz níže). Vývoj
ceny nepeněžního nástroje na trhu (během období pro oddálení a období pro
zadržování odměny) pak má význam implicitního ex post zohlednění rizik.
Porovnáme-li tuto zásadu se světovými standardy, zjistíme jeden podstatný
rozdíl. Podle standardů BCBS 208 se totiž ve formě nepeněžních nástrojů má
vyplácet 50 % pohyblivé složky odměny, což znamená, že není určeno, zda to je
oddálená nebo neoddálená část pohyblivé složky odměny. Mám za to, že
instituce, které se řídí světovými standardy, budou neoddálenou část odměny
vyplácet převážně v penězích a oddálenou část převážně v nefinančních
208

BCBS, Compensation Principles and Standards - Assessment Methodology ze dne 22. 1. 2010,
Princip č. 7 - standard č. 8, str. 22
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nástrojích, neboť pracovníci z logiky věci upřednostňují co největší díl peněžní
částky co nejdříve. Evropská a potažmo i česká úprava vyplácení peněžní části
v rámci neoddálené složky odměny limituje na 50 %, čímž nesrovnatelně snižuje
disponibilní část neoddálené pohyblivé složky odměny, neboť nepeněžní
nástroje (50 % neoddálené části odměny) musí být po určitou dobu ještě
zadržovány. Pokud tedy budou chtít evropské banky obstát ve světové
konkurenci, budou muset přistoupit k celkovému navýšení pohyblivé složky
odměny, aby tak alespoň částečně vyrovnaly nevýhodu způsobenou rozdílnou
regulací. Nejsem si jistá, jestli poslanci Evropského parlamentu tyto důsledky
svého počínání tušili, když zpřísnění tohoto pravidla oproti návrhu Komise a
světovým standardům při přijímání CRD III prosadili.
Z nepeněžních nástrojů má instituce zvolit

vhodnou kombinaci skupiny

instrumentů v písm. a) bodu 11 přílohy č. 1a vyhlášky tj. akcií, zatímních listů,
poukázek na akcie, investičních certifikátů, opcí, jiných derivátů nebo obdobných
nepeněžních nástrojů a skupiny hybridních kapitálových nástrojů v písm. b) bodu 11
přílohy č. 1a vyhlášky, které se v případě neplnění kapitálové přiměřenosti nahrazují
účastnickými cennými papíry instituce, anebo členským podílem v instituci, anebo
mohou být nahrazeny těmito položkami s ohledem na finanční situaci nebo platební
schopnost instituce. Hybridní kapitálové nástroje kombinují prvky charakteristické
jak pro základní kapitál, tj. vlastní zdroj financování aktiv, tak pro dluh. Mezi
povahové prvky dluhu patří, že umožňuje určit datum splatnosti, existuje podmínka
podřízenosti a instituce má právo splatit nástroj, resp. jeho jistinu předčasně (kupní
opce). Mezi povahové prvky kapitálu náleží, že vyplacení výnosů z hybridního
nástroje není automatické, ale je vázáno na výsledky hospodaření, nástroje nemusí
mít určenu dobu splatnosti, neexistuje kupní opce pro instituci a držitel/vlastník
nástroje není bez dalšího oprávněn požadovat splacení nástroje (jeho hodnoty).
Z ekonomického hlediska však musí hybridní kapitálový nástroj vždy vykazovat
znaky charakteristické pro vlastní kapitál, tj. schopnost krytí vzniklých ztrát se
současným zachováním trvání činnosti podniku (going concern) instituce. Jako
konkrétní příklady těchto nástrojů lze uvést opční listy, konvertibilní dluhopisy,
nepojmenované cenné papíry či jiné nepojmenované smlouvy.
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Druh vhodných nepeněžních nástrojů byl dlouhou dobu diskutován, neboť
instituce namítaly, že žádnými vhodnými nepeněžními nástroji nedisponují.
Velké banky, jejichž akcie jsou kotované, naopak nesouhlas odůvodňovaly tím,
že toto pravidlo povede k rozmělňování akcionářské struktury, což si stávající
akcionáři nepřejí. Domnívám se, že oba druhy těchto námitek byly čistě účelové,
neboť na finančním trhu existují různé nástroje (většinou derivátové povahy),
které jsou schopny nést hodnotu podkladového aktiva (akcie nebo finanční
výkonnosti společnosti) bez toho, aby docházelo k faktické změně akcionářských
práv nebo nutnosti akcie kotovat. Nedostatek tohoto pravidla spatřuji spíše
v problematice ocenění podkladového aktiva, zejména v případě, kdy se nejedná
o akcie běžně obchodované na finančních trzích, pro které by byla jejich
hodnota dána trhem. Situace se dá sice řešit znaleckým posudkem, je to ale
velmi nepraktické a nákladné, neboť oceňovat nepeněžní nástroje pro účely
odměňování je nutné poměrně často. Na druhou stranu však nelze jednoduše
uzavřít, že instituce bez kotovaných akcií nemusí toto pravidlo dodržovat, neboť
tato vlastnost nemusí nikterak souviset s významností dané instituce na
finančním trhu. Souhlasím tedy s ČNB, která tyto spory uzavřela s tím, že od
významných institucí na trhu (viz aplikace principu proporcionality) bude
vyžadovat plnění všech zásad odměňování bez ohledu na to, zda jsou jejich
akcie kotované či nikoli.
Instituce pro jednotlivé druhy nástrojů a skupiny pracovníků určí zásady pro
zadržování odměn, tedy povinnost nepeněžní nástroje po určitou dobu za určitých
podmínek zadržovat. V tomto zadržovacím období je již pracovník vlastníkem
nástrojů (nárok mu již byl přiznán), ale jeho dispoziční právo je omezeno. Zásady
stanoví minimální délku období pro zadržování pro případ nepeněžních nástrojů
přiznaných v neoddálené odměny a nástrojů přiznaných v rámci oddálené části
odměny. Délka období pro zadržování koresponduje s ostatními prvky a parametry
systému odměňování, zejména délkou hodnoceného období a délkou období pro
oddálení. I když je například výkonnost hodnocena ve víceletém úseku a období pro
oddálení je pět a více let, může instituce pro zadržování zvolit i kratší období (např.
87

Nové směry regulace v bankovnictví
kratší než dva roky). Pro vrcholné vedení by ale mělo být období pro zadržování
delší než období pro oddálení a pro členy orgánů se doporučuje, aby trvala až do
konce jejich mandátu.

3.4.6 Nástroje zpětného zohlednění rizik
Provedené ex ante hodnocení rizik při vyměření pohyblivé složky odměny neodráží
skutečně realizovaná rizika. Aby mohla být odměna plně propojena s riziky, je nutné,
aby byly výkon a příslušná vyměřená odměna po určitém čase přehodnoceny (zpětně
testovány). Proto instituce zavádí nástroje ex post zohlednění rizik, která doplní ta
dřívější. Zpětné zohlednění rizik je možné až po relativně delším časovém intervalu,
kdy se již v převážné míře skutečně rizika realizovala. Z principu proporcionality
v rámci jednotlivých pravidel vyplývá, že čím kvalitněji je provedeno ex ante
zohlednění, tím méně bude třeba využívat ex post zohlednění. Cílem ex post opatření
je, aby instituce v případě nepříznivé finanční výkonnosti mohla co nejvíce snížit
náklady na odměňování pracovníků a mohla posílit kapitál. Pokud by taková situace
nastala, nebo byla predikovatelná, má to instituce zohlednit změnou období pro
oddálení a pro zadržování, změnou způsobu přiznávání oddálené části odměny a
kromě jiného by měla uplatnit i speciální nástroje, tzv. malus a clawback209.
Institut malus umožňuje vyměřenou pohyblivou složku odměny částečně nebo zcela
nepřiznat. Lze si tedy například představit, že instituce pracovníkovi stanoví určitá
kritéria pro vyměření pohyblivé složky odměny, ale jako další podmínku právního
nároku na takto vyměřenou výši pohyblivé odměny stanoví příznivou finanční
výkonnost instituce, útvaru a jiné specifické podmínky (pochybení nebo závažný
prohřešek pracovníka, odhalení chyb v řízení rizik, ukončení vztahu s pracovníkem
atd.). Začleněním této podmínky do kritérií nároku na pohyblivou složku odměny tak
umožní, aby instituce v určitých případech pracovníkům pohyblivou složku odměny
nepřiznala. Malus je tedy nástrojem, který snižuje dosud nepřiznané části vyměřené
odměny, tj. ovlivňuje proces přiznávání oddálené části odměny.

209

České ekvivalenty názvů těchto nástrojů neexistují.
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Z institutu clawback vyplývají ještě větší možnosti instituce snižovat pohyblivou
složku odměn, protože prostřednictvím tohoto institutu lze ovlivnit i pohyblivou
odměnu pracovníka přiznanou v minulých letech. Clawback instituci umožňuje, aby
pracovníkovi odejmula nebo požadovala zpět již přiznanou pohyblivou odměnu (tedy
přestože pohyblivá složka odměny již byla přiznána a pracovník je jejím vlastníkem).
Tento institut má instituce využít, když k vyměření pohyblivé části odměny vedly
nesprávné údaje, pracovník se dopustil závažné chyby, podvodného jednání nebo
porušil vnitřní či vnější předpisy, anebo došlo k podstatnému snížení hodnoty jím
uzavíraných pozic. 210 Instituce může clawback uplatnit jak na nástroje v zadržovacím
období (zde by mohlo být uplatnění snazší, neboť pracovník nástroje stále drží), tak i
na jakékoli jiné složky pohyblivé odměny.
Obecně platí, že oba výše zmíněné instituty představují explicitní snížení odměny a
aplikují se na pohyblivou složku odměny v peněžních i nepeněžních nástrojích.
Institut malus může být aplikován pouze na pohyblivé složky odměny, které ještě
nebyly přiznány, zatímco clawback může být aplikován i na ty pohyblivé složky
odměny, které již přiznány byly. Z tohoto důvodu je tedy nutné rozlišovat mezi
obdobím pro oddálení a obdobím pro zadržování, neboť během období pro oddálení
se pracovník vlastníkem nástrojů nestává (resp. přiznávání vlastnictví je rozloženo
v čase), tj. může být uplatněn malus i clawback, kdežto při období pro zadržování je
pracovník vlastníkem s omezeným dispozičním právem, tj. může být uplatněn už
jenom clawback.
Kromě tohoto explicitního snížení může docházet i k implicitnímu poklesu odměny
(pokles ceny nepeněžních nástrojů, které jsou předmětem období pro oddálení nebo
pro zadržování). Implicitní snížení odměny však není považováno za adekvátní
nástroj ex post zohlednění rizik, neboť pohyby cen nepeněžních nástrojů neodrážejí
spolehlivě výkon pracovníka. Pokud by se zjistilo, že výsledky jsou lepší, než se
očekávalo, tj. některá rizika zohledněná ex ante se nerealizovala, může se tato situace
implicitně promítnout do ceny nepeněžních nástrojů (implicitní zvýšení odměny), ale

210

Pro členy představenstva může být clawback navázán i na úroveň zisku.
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v žádném případě nelze zvyšovat odměnu explicitně (např. navyšováním oddálené
části odměny apod.).
V této souvislosti je zajímavé podívat se do původního znění evropských norem.
CRD 211 říká, že v případě špatné finanční výkonnosti instituce má instituce
snížit vyplacené odměny pomocí nástrojů malus a clawback. Pokud by se tento
text transponoval do vyhlášky v jazykově stejném znění, znamenalo by to, že
instituce má snížit odměny, které jsou k vyplacení, tj. byly přiznány, ale nebyly
vyplaceny. Takto napsaná zásada by podle mého názoru byla v rozporu se
zákoníkem práce, protože přiznaná odměna musí být i vyplacena (viz § 141 odst.
1 a 3 zákoníku práce). ČNB tedy při transpozici zvolila jinou právní konstrukci,
kdy striktně odlišila vyměření odměny, kde se jedná o nezávazný úkon
hodnocení, přiznání nároku na odměnu a výplatu odměny. U pravidla oddálení
odměny např. jasně mluví o oddálení přiznání nároku na odměnu a ne o
oddálení výplaty odměny, což je podle mě klíčové pro konzistentnost nástroje
malus se zákoníkem práce.
U instrumentu clawback je situace spornější, neboť má dojít k zpět vzetí již
přiznané (nebo i vyplacené) odměny. Protože je nepochybné, že se tento nástroj
do rozporu se zákoníkem práce může dostat 212 , upřesnila ČNB úředním
sdělením k odměňování, že se clawback bude aplikovat jen v takových
případech, kdy to není v rozporu s kogentními ustanoveními jiného zákona. To
ale neznamená, že instituce nástroj clawback vůči zaměstnaci nemůže použít.
V případě, kdy u zaměstnance dojde k závažnému porušení, odpovídá za škodu
i podle zákoníku práce a využitím těchto možností instituce nástroj clawback
fakticky (nebo alespoň částečně213) implementuje. Naprosto odlišná je situace u
členů orgánů instituce, neboť ti mají zpravidla na výkon funkce mandátní

211

Anglický text z čl. 90 odst. 1 písm. l) CRD IV „…variable remuneration shall generally be
considerably contracted,…, taking into account both current remuneration and reductions in payouts
of amounts previously earned”
212
Viz § 141 odst. 1 a 3 zákoníku práce
213
V závislosti na druhu zavinění zaměstnance.
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smlouvy 214 , což znamená, že ochrana zákoníku práce se na tyto pracovníky
nevztahuje a ustanovení o nástroji clawback by měla být do těchto smluv
vtělena. Vzhledem k tomu, jaký obrovský zásah pro práv pracovníků institut
clawback

představuje

(zpětvzetí

již

přiznané

a

vyplacené

odměny),

nepřekvapilo by mě, kdyby se instituce snažily tento nástroj neimplementovat.
Jedna z možných variant faktického obcházení by se podle mého názoru mohla
realizovat prostřednictvím uzavření dvou smluv se členem představenstva,
který vykonává i nějaký další úkol, např. je zároveň generálním ředitelem.
Pokud by z pracovní smlouvy na post generálního ředitele vznikal nárok na
vysokou odměnu, zatímco z mandátní smlouvy na post člena představenstva
nepatrný nárok, nenaplnilo by ustanovení clawback v mandátní smlouvě svůj
účel. Ukazuje se tedy, ostatně stejně jako u všech jiných oblastí regulace, že
požadavky lze naplňovat různě, a bude na ČNB, jakou pozornost bude dohledu
nad oblastí odměňování věnovat.

3.4.7 Předejití možnému obcházení účelu regulace odměňování
Odměna nemá být vyplácena v takových nástrojích nebo formou, která by
umožňovala obcházení požadavků na odměňování, jako jsou např. mechanismy
outsourcingu nebo přeměňování pohyblivých složek odměn v nepeněžní výhody,
které by nespadaly pod vymezení pojmu odměny (viz definice zaměstnance a
odměny). Za obcházení by také bylo považováno využívání off-shorových center,
resp. formální zaměstnávání pracovníků instituce v offshorové nebo jiné
neregulované instituci.
Specifickým případem obcházení účelu regulace odměňování jsou zajišťovací
strategie spojené s odměňováním nebo odpovědností. Instituce proto pracovníky
vyzve, aby je neuplatňovali. Způsob této výzvy je na uvážení instituce (např. zákaz
v etickém kodexu nebo jiném vnitřním předpisu). Pokud by se pracovník zajistil
smlouvou s třetí osobou, kde by mu vzniklo právo na platby, pokud by byla jeho
pohyblivá odměna (nebo její hodnota v případě nepeněžních nástrojů) snížena,
214

Viz § 66 odst. 2 a § 566 – 576 obchodního zákoníku
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znamenalo by to podstatné nežádoucí oslabení navázání odměny na podstupovaná
rizika. Není tedy např. přípustné, aby pracovník nakupoval deriváty nebo jiné
nástroje, které by se špatnou finanční situací nebo poklesem ceny nepeněžních
nástrojů instituce získávaly na ceně. Obecné pravidlo zákazu pojištění spojeného
s odměňováním však nezakazuje zajištění soukromých plateb jako je např. splácení
hypotéky. V této souvislosti vyvstává zajímavá otázka, zda toto ustanovení bodu
17 přílohy č. 1a vyhlášky nezakazuje i pojištění za škodu způsobenou při
výkonu funkce, což by značně zasáhlo do současné praxe. Text CRD III215 totiž
stejně

jako

vyhláška

mluví

i

o

zajišťovacích

strategiích

spojených

s odpovědností, které by mohly omezit rizikově zaměřené prvky zásad
odměňování. Protože pojištění za škodu způsobenou při výkonu funkce podle
mého názoru uplatňování nástrojů malus a clawback (rizikově zaměřených
prvků) bezesporu omezuje, dospěla jsem k názoru, že je toto pojištění v rozporu
s ustanoveními regulace. Aby byla dodržena litera zákona, mohla by se např.
instituce samotná pojistit, proti platební neschopnosti pracovníka, na kterém se
náhrada škody resp. nástroj clawback nepodařilo vymoci. ČNB byla v tomto
směru mnohem opatrnější, když v rámci otázek a odpovědí k odměňování216
sdělila, že se o generelní zákaz nejedná a je vždy třeba přihlížet ke konkrétnímu
nastavení jednotlivých pojistných smluv, tj. k tomu, kdo pojištění sjednává, co
je jeho předmětem a jaké jsou podmínky pro výplatu pojistného plnění. Tato
odpověď je na druhou stranu od ČNB pochopitelná, neboť potvrdit generelní
zákaz pojištění za škodu způsobenou při výkonu funkce by bylo velmi
závažných rozhodnutím s dalekosáhlými ekonomickými důsledky.
Mezi další jednání, které by znamenalo obcházení cílů regulace odměňování, patří
poskytování zaručené pohyblivé složky odměny, tj. např. garantované odměny,
nástupní odměny, zaručené minimální výše pohyblivé složky odměny atd. Výjimkou
z obecného zákazu zaručených odměn jsou odměny pro nové pracovníky po dobu
215

„Staff members are required to undertake not to use personal hedging strategies or remunerationand lability-related insurance to undermine the risk alignment effects embedded in their remuneration
arrangements.“
216
Soubor
otázek
a
odpovědí
k
regulaci
odměňování,
dostupný
na
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/obezretne_podnikani/download/v
ykladova_stanoviska_vyhl123_regulace_odmenovani.pdf
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jednoho roku 217 , smluvní odstupné a odměny, které mají pracovníka zavázat
v instituci při blížícím se zvratu apod. Smluvní odstupné (tzv. zlaté padáky) je
smluvní ujednání související se zkrácením výpovědní doby, konkurenční doložkou
(zákazem pracovat po určitou dobu ve stejném oboru) nebo s ukončením zaměstnání
ze strany instituce (např. změna strategie instituce, fúze, převzetí apod.). Odstupné
nemá být sjednáváno pro případ, kdy se pracovník svého postu dobrovolně vzdá.
Maximální výše platby by neměla přesahovat výši celkové pevné složky odměny,
která byla pracovníkovi vyplacena za poslední dva roky. Toto pravidlo by mělo být
buď dodrženo, nebo by měla instituce nesoulad vysvětlit (princip comply or explain).

3.4.8 Specifické zásady odměňování
Příloha č. 1a vyhlášky dále obsahuje i zvláštní ustanovení 218 pro odměňování
v případě veřejné podpory, kdy dovoluje orgánu dohledu větší zásahy do oblasti
odměňování, např. limitovat celkový objem pohyblivých složek odměn procentem
z čistých příjmů nebo požadovat, aby byl přehodnocen celý systém odměňování
včetně stanovení limitu pro odměnu členů orgánů, kterým má být přiznána pohyblivá
složka odměny, jen pokud je to ospravedlnitelné. Domnívám se, že transpozice této
specifické právní úpravy ze směrnice CRD III není vzhledem k situaci na
finančním trhu v ČR relevantní.
Další oblastí, která se soustřeďuje na specifickou situaci, je úprava zvláštních
penzijních výhod. I tyto formy odměny by, stejně jako ostatní nástroje odměny,
měly být navázány na dlouhodobé zájmy instituce, jejich přiznání podmíněno
finanční situací instituce a vyhodnocením realizovaných rizik, která pracovník
během svého působení podstoupil. Bod 15 přílohy č. 1a vyhlášky tedy jasně
specifikuje, že jsou penzijní výhody vyměřovány a přiznávány v nepeněžních
nástrojích s uplatněním období pro oddálení a zadržování.

217

Za nového zaměstnance se však nepovažuje pracovník, který změnil pracovní pozici v rámci téže
instituce.
218
Tyto části regulace jsou výsledkem aktivity poslanců Evropského parlamentu, kteří do CRD III
iniciativně prosadili specifikace nad rámec světových standardů BCBS.
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3.5 Informace o odměňování
CRD III i vyhláška 219 upravují také povinnost institucí uveřejňovat informace o
odměňování o pracovnících, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil
instituce, tj. specifickém okruhu pracovníků. Jedná se např. o informace o
charakteristikách systému odměňování, vztahu mezi odměnou a výkonností
pracovníků nebo souhrnná vyčíslení odměn v členění na pevné a pohyblivé, oddálené
a neoddálené, v peněžních a jiných nepeněžních nástrojích atd. Z § 11a zákona o
bankách v kombinaci s přílohou č. 25 a 27 vyhlášky mi však vyplývá, že se tato
povinnost vztahuje jen na ty instituce, které nejsou součástí evropského
konsolidačního celku, neboť za dceřiné společnosti uveřejňuje agregované
informace jejich mateřská společnost. V praxi to tedy znamená, že žádná
z větších českých bank tyto údaje na individuálním základě neuveřejňuje,
zatímco někteří drobní obchodníci s cennými papíry ano. Mám za to, že tato
úprava není příliš logická. Návrh CRR 220 naštěstí přináší výrazné rozšíření
povinností uveřejňovat informace v případě, že se jedná o významnou dceřinou
společnost (posuzováno z hlediska hostitelského členského státu), a to i v oblasti
odměňování

221

. Významné dceřiné instituce (kam největší české banky

bezesporu spadnou222) tedy budou do budoucna informace o odměňování také
samostatně uveřejňovat. De lege ferrenda by ale bylo vhodné vypustit tuto
povinnost u malých institucí, což by bylo v souladu se zásadou přiměřenosti.
Kromě uveřejňování jsou tyto informace na základě § 216a vyhlášky také
poskytovány ČNB, spolu s informací o počtu pracovníků, jejichž roční odměny
odpovídají částce jeden milion eur a více, a základní struktuře jejich odměny.
Domnívám se, že toto ustanovení převzaté ze směrnice CRD III je
v podmínkách českého finančního trhu naprosto nadbytečné, neboť i
abnormálně vysoké odměny jsou částce jeden milion eur velmi vzdáleny. Česká

219

Bod 16 přílohy č. 25 vyhlášky
Úprava uveřejňování informací o odměňování bude na rozdíl od zbytku zásad odměňování, které
budou upraveny v CRD IV, zakotvena přímo účinným předpisem – CRR.
221
Viz čl. 12 odst. 1 věta druhá CRR.
222
Viz §11a odst. 4 zákona o bankách
220
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republika nicméně tato čísla (s velkou pravděpodobností nuly) musí sbírat,
neboť jsou dále poskytována EBA k celoevropskému vyhodnocování trendů.
Za účelem harmonizace členění a formátu poskytovaných informací v rámci
členských států připravuje v současné době EBA doporučení o uveřejňování
agregovaných informací o odměňování223 a doporučení o uveřejňování informací o
pracovnících s vysokými odměnami

224

. ČNB tuto problematiku specifikovala

v úředním sdělení o informacích k odměňování225, kde na připravovaná doporučení
EBA odkázala. První informace o odměňování byly v souladu s právními předpisy
uveřejněny a poskytnuty ČNB do konce dubna tohoto roku226.

3.6 Střet

odměňování

dceřiné

společnosti

s celoskupinovými zásadami
Zásady odměňování se uplatní na individuální i konsolidované bázi, přičemž
aplikace zásad na konsolidované bázi má zaručit, že se celoskupinové zásady
uplatní na všechny společnosti v rámci regulovaného konsolidačního celku
(včetně offshorových osob v regulovaném konsolidačním celku). Najít vhodnou
hranici mezi jednotností celoskupinových zásad a zohledněním rozdílných
povinností osob v regulovaném konsolidačním celku vyplývající z jejich
umístění a charakteru činností však není tak lehké. V rámci skupinové
implementace zásad totiž české banky zaznamenaly velmi silné tlaky, aby bylo i

223

Konzultační dokument CP46 - EBA consultation paper on guidelines on the remuneration
benchmark
exercise,
28
July
2011,
dostupné
na
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Consultation%20Papers/2011/CP46/CP46-DraftGuidelines-on-the-remuneration-benchmark-exercise.pdf
224
Konzultační dokument CP47- EBA consultation paper on guidelines on the remuneration data
collection
exercise
regarding
high
earners,
28
July
2011,
dostupné
na
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Consultation%20Papers/2011/CP47/CP47-DraftGuideline-on-data-collection-for-high-earners.pdf
225
Úřední sdělení České národní banky ze dne 28. Března 2012 k pravidlům obezřetného podnikání
bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry – Informace o odměňování,
částka 5/2012 Věstníku České národní banky
226
Viz také ujasňující odpověď ČNB v souboru otázek a odpovědí, který je dostupný na
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/obezretne_podnikani/download/v
ykladova_stanoviska_vyhl123_regulace_odmenovani.pdf
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jejich odměňování navázáno na výkonnostní kritéria mateřské společnosti (s tím
souvisí i tendence používat nepeněžní nástroje mateřské společnosti) a aby o
uplatnění nástrojů malus a clawback rozhodovala mateřská společnost.
Z hlediska České republiky, jejíž finanční trh tvoří především dceřiné
společnosti zahraničních institucí, není možné připustit, aby odměňování a tím i
motivace pracovníků byla tolik svázána s mateřskými institucemi. Není totiž
pochyb, že pokud by byli pracovníci motivováni ziskem mateřské instituce,
zájmy dceřiné instituce by byly upozaděny. Pokud by se navíc jednalo o instituci
s významným

postavením

na

finančním

trhu

České

republiky

227

,

představovalo by to ohrožení stability finančního trhu. Postup ČNB, která
k této problematice zaujala a v rámci otázek a odpovědí k odměňování 228
zveřejnila jasný postoj, tedy považuji za velmi přínosný.
Podle vyhlášky je celková odměna pracovníka založena na kombinaci hodnocení
individuální pracovní výkonnosti, výkonnosti dotčeného útvaru s hodnocením
celkových výsledků instituce, tj. podle vyhlášky banky, družstevní záložny nebo
obchodníka s cennými papíry se sídlem v České republice. Částečné navázání
hodnocení pracovníka na výkonnost mateřské společnosti nebo konsolidačního celku
lze podle ČNB připustit jen v omezeném rozsahu, a to u pracovníků, kteří mohou
výkonnost jiných subjektů ve skupině skutečně ovlivnit, a instituce tento svůj postup
pečlivě odůvodní, včetně zhodnocení míry vlivu jejich činnosti na mateřskou
společnost či konsolidační celek v porovnání s vlivem na instituci samotnou. Stejná
zásada jako pro jednotlivé odměny pracovníků pak z logiky věci platí i pro
agregované odměny, tzv. „bonus pool“229, který by měl svou strukturou odpovídat
agregované struktuře jednotlivých odměn pracovníků. Protože naprostá většina
pracovníků instituce výsledky mateřské společnosti nebo konsolidačního celku
ovlivnit nemůže, měla by být závislost bonus poolu na výsledcích mateřské
společnosti nebo konsolidačního celku minimální.
227

Viz § 11a odst. 4 zákona o bankách
Viz
soubor
otázek
a
odpovědí,
který
je
dostupný
na
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/obezretne_podnikani/download/v
ykladova_stanoviska_vyhl123_regulace_odmenovani.pdf
229
Tj. celkové množství odměn v rámci celé instituce
228
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V souladu s nastavením rozhodovacích pravomocí v rámci společnosti odpovídá za
bližší upřesnění zásad dozorčí orgán instituce (v rámci stanovení zásad odměňování),
případně představenstvo instituce (v rámci implementace zásad). Není tedy přípustné,
aby o odměňování pracovníků (např. o kritériích hodnocení výkonnosti, o
identifikaci pracovníků s významným vlivem na celkový rizikový profil instituce, o
přiznávání odměny v nepeněžních nástrojích nebo o uplatňování nástrojů malus a
clawback) rozhodovala mateřská společnost. Toto jednání by bylo v rozporu i s §
194 odst. 4 obchodního zákoníku, který stanoví, že není nikdo oprávněn dávat
představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže zákon
stanoví jinak.
S omezenou možností navázat odměny pracovníků na výkon mateřské společnosti
nebo

konsolidačního celku

souvisí

i nevhodnost odměňování pracovníků

v nepeněžních nástrojích mateřské společnosti. Pokud se navíc jedná o instituci s
významným podílem na trhu (tj. s více jak 5% podílem na trhu měřeno celkovou
bilanční sumou všech institucí

230

), musí být vybraní pracovníci v souladu

s vyhláškou odměňováni v nepeněžních nástrojích, které náležitě zohledňují
úvěrovou kvalitu instituce. Z tohoto důvodu považuje ČNB za přiměřené požadovat,
aby všechny instituce s významným podílem na trhu využívaly pro účely
odměňování vlastní nepeněžní nástroje, a to bez ohledu na to, zda jsou jejich akcie
obchodovány na regulovaném trhu či nikoli. Instituce může využít například i
investiční certifikáty nebo tzv. „Phantom plans231“. Investiční certifikáty i Phantom
plans fungují jako zvláštní typy dlužního úpisu, u kterých je cena navázána na
podkladové aktivum, kterým mohou být i akcie neobchodované na regulovaném trhu
nebo jiné ukazatele úvěrové kvality instituce. V souladu s CEBS doporučeními
k odměňování a úředním sdělením ČNB k odměňování se má hodnota podkladových
aktiv určit posouzením třetí strany. Fakt, že instituce nemá k dispozici vlastní akcie
230

Viz nastavení proporcionality v odměňování, úvod ke skupině zásad III, str. 9 úředního sdělení
České národní banky ze dne 22. prosince 2010 k výkonu činnosti banky, družstevní záložny a
obchodníka s cennými papíry na finančním trhu – odměňování, částka 20/2010 Věstníku České
národní banky.
231
Pracovník dostává hodnotu podkladového nástroje např. akcie, aniž by došlo faktickému k převodu
podkladového instrumentu.
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obchodované na regulovaném trhu, tedy není důvodem pro použití nepeněžních
nástrojů mateřské společnosti.
U celkového hodnocení regulace odměňování je nutné zdůraznit, že se sice
zaměřuje na strukturu odměny a možnost jejího snížení v nepříznivé situaci,
nicméně nikterak neomezuje samotnou nominální výši. Přestože se nejpřísnější
zásady odměňování dotýkají jen největších evropských institucí (v České
republice pouze 5 největších bank), nesouhlas finanční veřejnosti s touto
regulací je značný. Některé finanční skupiny také tuto regulaci využívají
k upevnění vlivu na dceřiné společnosti, což bylo naštěstí v České republice
zastaveno postojem ČNB. Největší problém této regulace spatřuji ve zbytečné
přísnosti resp. konkrétnosti ustanovení. Do budoucna by byla vhodná regulace
spíše principielního charakteru, aby instituce nebyly zatíženy zbytečnými
administrativními náklady. Všechny konkrétní poměry oddálené a neoddálené,
peněžní a nepeněžní složky atd. by de lege ferrenda měly být ze závazné
regulace vypuštěny a ponechány pouze na úrovni právně nezávazných
doporučení. Z EU ale bohužel stále přicházejí signály, že se regulace
odměňování naopak rozšíří i do jiných sektorů finančního trhu (oblast
pojišťovnictví, podílových fondů atd.). Zásady odměňování se budou dále
konkretizovat a dokonce se ozývají i hlasy, které vyžadují regulaci samotné výše
odměn (např. poměrem nejnižšího a nejvyššího platu v instituci). Tento
evropský trend také bohužel neodpovídá celosvětovému smýšlení, kde jsou
zásady odměňování pojímány spíše jako principy než přesná pravidla232, což
pro evropské banky představuje značnou konkurenční nevýhodu.

232

Viz např. FSB - Thematic Review on Compensation, Peer Review Report, ze dne 7 října 201,
dostupná na http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111011a.pdf
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Závěr
Vypuknutí světové finanční krize v roce 2007 a její dalekosáhlé následky byly
hlavním argumentem světových i evropských regulátorů k představení mnoha
regulatorních změn v oblasti bankovního sektoru. Cílem této práce bylo analyzovat
přelomové oblasti úpravy a zhodnotit jejich efektivitu ve vztahu k dlouhodobé
stabilitě.
Výsledky mého zkoumání institucionálního uspořádání regulace a dohledu naznačují,
že v této oblasti došlo k významným změnám, které mají podle mého názoru značný
dopad na podobu regulace i fungování národních orgánů dohledu. Po vzoru mnohých
evropských států byl dohled nad finančním trhem České republiky integrován od
roku 2006 v jediné instituci – České národní bance. Centrální banka se tedy stala
agenturou s rozsáhlým výčtem pravomocí, které mají různé cíle a mohou si vzájemně
konkurovat. Tuto skutečnost mnozí autoři233 celkem oprávněně kritizují a obávají se
morálního hazardu spojeného se stanovováním priorit činnosti České národní banky.
Já naopak vidím trend integrace orgánů dohledu jako nutný předpoklad jednotného
přístupu, který je nezbytný zejména v souvislosti s přibýváním mezisektorově
působících institucí. Vzhledem k tomu, že Česká národní banka historicky
vykonávala dohled nad nejvýznamnější částí finančního trhu – bankovním sektorem,
mám za to, že rozhodnutí integrovat dohled právě v ní je logickým řešením. Na
základě Ústavy a zákona je navíc tato instituce vybavena nezávislostí, která zajišťuje
objektivnost a profesionalitu její činnosti bez vlivu politických cyklů.
Architektura regulace a dohledu na evropské úrovni prochází v současné době
významnou transformací. Takzvaný dohledový balíček účinný od 1. 1. 2011 totiž
přinesl zásadní změnu v rozložení pravomocí mezi členskými státy a orgány
233

Bakeš, Milan a Lenka Jurošková. Institucionální uspořádání regulace a dohledu nad finančním
trhem: Pocta Jánu Gronskému. s. 494-504
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evropské unie. V rámci Lamfalussyho procesu přijímání právních předpisů byla
výrazně posílena třetí úroveň, když nové evropské orgány dohledu, které nahradily
původní výbory, získaly značné pravomoci. S deklarovanými cíly reformy, mezi
kterými je uváděna hlavně jednotnost regulace a posílení spolupráce a koordinace
národních orgánů dohledu, nelze než souhlasit. Po podrobném rozboru způsobu
zapracování těchto cílů do konkrétních ustanovení jsem však nabyla z této reformy
velmi negativní dojem. Mnohé pravomoci evropských orgánů dohledu totiž zasahují
přímo či nepřímo do činnosti národních orgánů dohledu a mohou představovat i
potenciální ohrožení finanční stability členského státu. Dochází k oddělení
odpovědnosti za výsledek regulatorních a dohledových opatření od rozhodovacích
pravomocí, což může být pro budoucí vývoj velmi nebezpečné. Další riziko spatřuji
také v narušení rovnováhy mezi orgánem dohledu na individuální versus
konsolidované bázi, což je zejména pro Českou republiku, jejíž zdravý bankovní
sektor ohrožují hlavně vnější vlivy ze skupiny, značně nevýhodné.
V rámci reformy regulatorního rámce připravila Evropská komise nový návrh přímo
účinného nařízení a návrh směrnice, které mají nahradit stávající směrnici o
kapitálové přiměřenosti (CRD). Z průzkumu regulatorních změn představených
Basilejským výborem orgánů dohledu (tzv. Basel III), které se do tohoto návrhu
promítly, jsem nabyla dojmu, že zaváděná opatření sice stávající podobu regulace
zpřísňují, nicméně z globálního pohledu na fungování bankovního sektoru
nepředstavují žádnou výraznou změnu systému. Již podle stávající právní úpravy
může orgán dohledu v rámci výkonu dohledu požadovat dodatečný kapitál nad rámec
minimálních požadavků nebo vhodnou úpravu řídicího a kontrolního systému
instituce, zejména systému řízení (využití tzv. druhého pilíře234). Pokud by tedy byla
tato možnost využívána, šlo by podle mého názoru všechna nová obezřetností
pravidla nahradit kvalitním výkonem dohledu.

234

Rozdělení na pilíře regulace vychází z konceptu Basilejského výboru orgánů dohledu, který
(zjednodušeně řečeno) dělí regulaci na minimální požadavky (první pilíř), proces dohledu (druhý pilíř)
a tržní disciplínu neboli požadavky na uveřejňování informací (třetí pilíř).
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Evropské směry regulace, které se promítají do návrhů nového nařízení a směrnice,
úzce souvisí s institucionálním uspořádáním regulace a dohledu, které jsem podrobně
rozebrala v první kapitole. Uvážlivé odstraňování diskrecí považuji za velmi
přínosný směr, neboť harmonizace požadavků napříč sektory i členskými státy
zpřehlední regulaci a usnadní její implementaci. Se zakotvením celé řady zmocnění
pro ESAs připravit závazné technické standardy ale nesouhlasím, neboť se tím
rozšiřuje závaznost regulace i do marginálních detailů činnosti institucí, což podle
mého názoru instituce zatíží nepřiměřeným administrativním břemenem. Jednotné
evropské standardy navíc budou reagovat na typické poměry institucí bez ohledu na
specifika některých členských států (jako příklad lze uvést nedostatek likvidity
evropského bankovního sektoru v kontrastu se systematickým přebytkem v České
republice).
Z dalších evropských změn je nejzajímavější harmonizační úprava nápravných
opatření a sankcí, které mají mít národní orgány dohledu k dispozici. Pozitivně
hodnotím, že tato úprava obsahuje několik zásadních ustanovení, které by podle
mého názoru mohly stabilitu bankovního dohledu reálně posílit. Mám na mysli
zdůraznění preventivního charakteru nápravných opatření a hlavně zavedení osobní
působnosti sankcí na ty pracovníky institucí, kteří jsou za porušení regulace
odpovědní. Tento krok představuje pro české bankovnictví revoluční změnu, která se
promítne zejména do motivace nejvýše postavených pracovníků institucí, což je
podle mého názoru jeden z nejdůležitějších faktorů podmiňujících chování instituce.
Hlavní oblastí, která se na motivaci pracovníků instituce explicitně soustřeďuje, je
regulace odměňování. Podrobná analýza této oblasti, včetně příslušné transpoziční
úpravy v České republice, však odhalila mnohé nedostatky, které snižují efektivitu
přijatých změn. V rámci projednávání této úpravy v relevantní evropské směrnici
prosadil Evropský parlament mnoho zpřísňujících změn, které v konečném důsledku
znamenají velké administrativní zatížení regulovaných institucí a značnou
konkurenční nevýhodu v rámci světových trhů. Stěžejní zásada této oblasti – způsob
hodnocení výkonnosti (zohlednění rizik) – je přitom zcela principielního charakteru,
což znamená, že bude záležet na individuální implementaci v každé instituci a na
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posouzení orgánu dohledu. De lege ferrenda by tedy bylo vhodné podrobné zásady
odměňování z regulace odstranit a soustředit se především na kvalitní výkon dohledu.
Za efektivní normu regulace odměňování dále považuji zákaz pojištění spojeného
s odměňováním či odpovědností, které by mohlo narušit rizikově orientované prvky
zásad odměňování, což by podle mého názoru znamenalo i zákaz pojištění
odpovědnosti za škodu při výkonu funkce (např. člena představenstva). Protože se
však Česká národní banka k tomuto tématu staví velmi zdrženlivě, je otázka, jak
bude tato zásada při výkonu dohledu vykládána a dohlížena.
Ze zkoumaných oblastí úpravy jsem nabyla dojmu, že přijímaná opatření sice
představují zpřísnění regulace, nicméně jejich reálný dopad na finanční stabilitu
bankovního sektoru je velmi neefektivní. Instituce jsou zatíženy velkou
administrativní zátěží spojenou s podrobnou regulací, zatímco smysl této regulace je
diskutabilní, neboť pravidla mohou být snadno obcházena a jejich formální
dodržování finanční stabilitu institucí nezaručí. Všechny banky jsou navíc řízeny
pracovníky, kteří chtějí maximalizovat svůj prospěch, bez ohledu na dlouhodobé
fungování instituce natož celého sektoru. Obezřetný přístup jim tedy rozhodně není
vlastní, neboť platí pravidlo, že větší risk (podstoupený jménem instituce), může
přinést pracovníkovi větší odměnu. Případné ztráty se totiž projeví až
v dlouhodobějším horizontu a pracovníka se zpravidla vůbec nedotknou. V honbě za
ziskem se tedy manažeři vždy budou držet na maximální možné hranici rizika, kterou
jim regulátor dovolí, a navíc se budou snažit tuto hranici pomocí inovativních
instrumentů posouvat a obcházet. Proto ty kroky regulace, které ovlivňují motivaci
těchto osob (např. zavedení osobní působnosti sankcí nebo hodnocení výkonnosti
manažerů ve vazbě na podstupovaná rizika), považuji za obzvláště přínosné.
Celkově však mám za to, že již současné normy obezřetného podnikání kladou na
instituce dostatečné regulatorní požadavky a problémy institucí v některých
členských státech je třeba hledat spíše v kvalitě výkonu dohledu. Centralizace
dohledu v evropských orgánech nebo posilování orgánů dohledu na konsolidované
bázi na úkor úrovně dohledu individuálního ale zlepšení jen těžko přinese. Naopak se
obávám, že tyto kroky ohrožují některé dosud zdravé části evropského finančního
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trhu, mezi které se řadí i bankovní sektor České republiky. Za pozitivní změny v této
oblasti tedy považuji spíše posílení pravomocí orgánů dohledu a důraz na preventivní
charakter jejich činnosti.
Pokud mám hodnotit výsledek mé práce, mám za to, že stanovené cíle byly naplněny,
neboť se podařilo analyzovat mnohé aktuální trendy vývoje bankovnictví, nastínit
jejich souvislosti a vytvořit si vlastní pohled na efektivitu přijímaných změn. Široké
téma nových směrů regulace v bankovnictví by samozřejmě mohlo obsáhnout mnohé
další oblasti úpravy, jako jsou např. připravované změny v úpravě finančních
konglomerátů, systémově významných institucí, pojištění vkladů nebo soudobé
diskuze na téma evropského fondu na záchranu institucí atd. Toto pojetí by ovšem
značně přesahovalo objem a cíle rigorózní práce vytyčené v úvodu, a navíc by tříštilo
oblast zkoumání do příliš mnoha dílčích řešených témat, které by nebylo možno
v rámci daného prostoru komplexně popsat, kriticky ohodnotit a vyvodit potenciální
důsledky dané změny. Proto hodnotím zvolený model práce jako adekvátní a pro
zasvěcenou veřejnost nejpřínosnější.
Práce se zdroji byla vzhledem k zvolenému tématu velmi náročná. Obzvláště pro
druhou kapitolu práce, která se věnovala směrnici o kapitálové přiměřenosti včetně
navrhovaných přelomových změn, bylo velmi obtížné získat relevantní literaturu.
Z hlediska aktuálnosti zdrojů byly kupříkladu průvodní materiály Evropské komise
značně problematické, neboť během vyjednávání textu v rámci Rady, které probíhalo
paralelně s vypracováním této práce, bylo přijato mnoho závažných změn. Popis
problematiky je tedy postaven na analýzách přímo navrhovaných textů. U většiny
zdrojů také bylo nutné pracovat s anglickými verzemi, neboť evropské záměry,
konzultační dokumenty a návrhy předpisů jsou zpravidla dostupné pouze
v anglickém jazyce. Ani výjimečná existence českých verzí práci příliš neulehčovala,
neboť se vesměs jedná o nekvalitní překlady, které nezohledňují terminologii
používanou v českých předpisech. S problémem duplicit ve významech, nejasnostmi
v definicích pojmů či obtížností hledání adekvátního slovního výrazu v odlišných
jazycích se nemusí potýkat pouze autor obdobné práce, ale v podstatě všichni, kdo se
účastní transponování evropských norem do národní legislativy.
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Za hlavní přínos práce považuji jednak uvážený výběr konkrétních témat, které svou
povahou dobře vystihují celkové trendy v oblasti regulace v bankovnictví, a zároveň
byly tyto změny dostatečně podrobně charakterizovány, analyzovány a uvedeny do
kontextu jejich potenciálního dopadu na sektor bankovnictví, finančních trhů i
ekonomiky jako celku. V rámci textu jsem také popsala mnoho vlastních úvah a
závěrů, včetně snahy o zhodnocení úprav v širších ekonomických souvislostech.
V některých částech práce jsem tak nastolila dosud veřejností nepříliš probírané
otázky k širší odborné diskuzi. Za velmi pozitivní považuji také aktuálnost dat,
z nichž bylo utvořeno faktografické jádro práce, což úzce koreluje s náročností jeho
zpracování. Osobně mi tato práce díky studiu množství dokumentů, vysvětlujících
zpráv či analýz přinesla širší přehled o celé rozsáhlé oblasti regulace finančních trhů
a zároveň detailní znalost vybraných klíčových problematik v užším rámci regulace
bankovnictví. S vědomím nových faktů a souvislostí se významně zvýšila i má
osobní motivace věnovat se této oblasti práva i nadále.
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Resumé a abstrakty
Název: Nové směry regulace v bankovnictví
Title: New trends in regulation of banks
Klíčová slova: CRD, odměňování
Key words: CRD, remuneration
Resumé:
This thesis describes and critically evaluates the effectiveness of the new trends in
the regulation of banking sector focusing mainly on regulation of European Union
and, when appropriate, also on the Czech transposition.
First chapter is dedicated to institutional architecture of the regulation and
supervision in the Czech Republic as well as in the European Union. The thesis deals
in more detail with the Czech model of integrated supervision within the Czech
central bank and evaluation of its advantages and disadvantages. On the European
level there were introduced quite significant changes concerning the architecture as
well. By a set of regulations and directives there were established new European
supervisory authorities, which were given considerable powers. This thesis analyses
these power including its far-reaching implications for the authority of the national
supervisory authorities and for the European regulatory framework.
Second part describes the development of the European Capital Requirement
Directive (well known as CRD), which is the main source of banking regulation on
the level of European Union. Main part of this topic is focused on the content of the
new proposals on directly applicable regulation and supplementary directive, which
should replace the contemporarily valid version of CDR. This revolutionary proposal

111

Nové směry regulace v bankovnictví
follows partly the worldwide trends in regulation set by Basel Committee on
Banking Supervision and partly reflects the European trends, especially the effort to
harmonize financial market regulation and to promote effective European
supervision.
Last chapter focuses on the regulation of remuneration, which has been transposed
by the Czech Republic to national regulation in accordance with the European
directive. As this topic is very controversial and has many overlaps to the national
labour and corporate law, are these principles elaborately described and evaluated.
Abstrakt:
Tato práce popisuje a kriticky hodnotí nové směry regulace v bankovnictví, které
identifikuje zejména v evropských právních předpisech. První kapitola práce se
věnuje institucionálnímu uspořádání regulace a dohledu jak v České republice, kde
zejména hodnotí výhody a nevýhody integrovaného dohledu, tak i v Evropské unii,
kde podrobně popisuje pravomoci nově vzniklých evropských orgánů dohledu a
důsledky těchto změn. Druhá část práce se soustřeďuje na směrnici o kapitálové
přiměřenosti (známou jako CRD), resp. na současné světové i evropské trendy, které
se promítají do nového návrhu přímo účinného nařízení a doplňující směrnice, které
nahradí stávající CRD. Poslední část práce se již podrobněji specializuje na
kontroverzní téma odměňování, které již bylo do českého právního řádu
transponováno.
Abstract:
This thesis describes and critically evaluates the new trends in the regulation of
banking sector, which identifies primarily within the European legislation. First
chapter deals with institutional architecture of the regulation and supervision in the
Czech Republic as well as in the European Union, when it analyses advantages and
disadvantages of integrated model of supervision and describes the powers of newly
established European supervisory authorities including its consequences. Second part
focuses on the Capital Requirement Directive (well known as CRD), especially on
contemporary worldwide and European trends, which are reflected in the new
112

Nové směry regulace v bankovnictví
proposals of directly applicable regulation and supplementary directive, which
should replace contemporarily valid version of CRD. Last part of the thesis
specializes in controversial topic of remuneration, which has been already transposed
into Czech legal system.
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