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OPRAVA
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se 

mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního 
financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní 

riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního 
investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, 

a nařízení (EU) č. 648/2012
(Úř. věst. L 150, 7.6.2019, s. 1)

(postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí výše 
uvedeného nařízení
P8_TA(2019)0369)

COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))

Podle článku 241 jednacího řádu Evropského parlamentu, se výše uvedené nařízení opravuje 
takto:

1. Strana 18, článek 6, nový odstavec 1a první pododstavec

Místo:

„1a. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku plní požadavek stanovený v článku 92a 

na individuálním základě pouze instituce určené jako subjekty řešící krizi, které 

jsou zároveň G-SVI nebo jsou součástí G-SVI a které nemají dceřiné podniky.“

má být:

„1a. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku plní požadavky stanovené v článku 92a 

na individuálním základě pouze instituce určené jako subjekty řešící krizi, které 

jsou zároveň subjekty G-SVI a které nemají dceřiné podniky.“.
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2. Strana 20, článek 11, nový odstavec 3a první pododstavec

Místo:

„3a. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku plní povinnosti stanovené v článku 92a 

tohoto nařízení na konsolidovaném základě v rozsahu a způsobem stanoveným v 

článku 18 tohoto nařízení pouze mateřské instituce určené jako subjekty řešící 

krizi, které jsou G-SVI, součástí G-SVI nebo součástí G-SVI mimo EU.“

má být:

„3a. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku plní povinnosti stanovené v článku 92a 

tohoto nařízení na konsolidovaném základě v rozsahu a způsobem stanoveným v 

článku 18 tohoto nařízení pouze mateřské instituce určené jako subjekty řešící 

krizi, které jsou subjekty G-SVI.“.

3. Strana 21, nový čl. 12a druhý a třetí pododstavec

Místo:

„Pokud je objem vypočtený podle prvního pododstavce tohoto článku nižší než součet 

objemů kapitálu a způsobilých závazků všech subjektů řešících krizi v rámci dané G-

SVI podle čl. 92a odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, postupují orgány příslušné k řešení 

krize v souladu s čl. 45d odst. 3 a čl. 45h odst. 2 směrnice 2014/59/EU.

Pokud je objem vypočtený podle prvního pododstavce tohoto článku vyšší než součet 

objemů kapitálu a způsobilých závazků všech subjektů řešících krizi v rámci dané G-

SVI podle čl. 92a odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, mohou orgány příslušné k řešení 

krize postupovat v souladu s čl. 45d odst. 3 a čl. 45h odst. 2 směrnice 2014/59/EU.“
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má být:

„Pokud je objem vypočtený podle prvního pododstavce tohoto článku nižší než součet 

objemů kapitálu a způsobilých závazků všech subjektů řešících krizi v rámci dané G-

SVI podle čl. 92a odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, postupují orgány příslušné k řešení 

krize v souladu s čl. 45d odst. 4 a čl. 45h odst. 2 směrnice 2014/59/EU. 

Pokud je objem vypočtený podle prvního pododstavce tohoto článku vyšší než součet 

objemů kapitálu a způsobilých závazků všech subjektů řešících krizi v rámci dané G-

SVI podle čl. 92a odst. 1 písm. a) tohoto nařízení, mohou orgány příslušné k řešení 

krize postupovat v souladu s čl. 45d odst. 4 a čl. 45h odst. 2 směrnice 2014/59/EU.“.

4. Strana 21, nahrazovaný čl. 13 odst. 2

Místo:

„2. Instituce určené jako subjekty řešící krizi, které jsou G-SVI nebo součástí G-

SVI, plní povinnosti stanovené v článku 437a a v čl. 447 písm. h) na základě 

konsolidované situace své skupiny řešící krizi.“

má být:

„2. Instituce určené jako subjekty řešící krizi, které jsou subjekty G-SVI, plní 

povinnosti stanovené v článku 437a a v čl. 447 písm. h) na základě 

konsolidované situace své skupiny řešící krizi.“.
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5. Strana 23, nahrazovaný článek 22

Místo:

„Článek 22 

Subkonsolidace v případě subjektů ve třetích zemích 

1. Dceřiné instituce uplatňují požadavky stanovené v článcích 89, 90 a 91 a v části 

třetí, čtvrté a sedmé a související požadavky na podávání zpráv stanovené v části 

sedmé A na základě své subkonsolidované situace, jestliže tyto instituce mají ve 

třetí zemi dceřiný podnik ve formě instituce nebo finanční instituce nebo v 

takovém podniku drží účast. 

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se mohou dceřiné instituce rozhodnout 

neuplatňovat požadavky stanovené v článcích 89, 90 a 91 a v části třetí, čtvrté a 

sedmé a související požadavky na podávání zpráv stanovené v části sedmé A na 

základě své subkonsolidované situace, pokud celková aktiva a podrozvahové 

položky jejich dceřiných podniků a účasti ve třetích zemích představují méně 

než 10 % celkového objemu aktiv a podrozvahových položek dané dceřiné 

instituce.“

má být:

„Článek 22 

Subkonsolidace v případě subjektů ve třetích zemích 

1. Dceřiné instituce uplatňují požadavky stanovené v článcích 89, 90 a 91 a v části 

třetí, čtvrté a sedmé a související požadavky na podávání zpráv stanovené v části 

sedmé A na základě své subkonsolidované situace, jestliže tyto instituce nebo 

jejich mateřský podnik, je-li mateřský podnik finanční holdingovou společností 

nebo smíšenou finanční holdingovou společností, mají ve třetí zemi dceřiný 

podnik ve formě instituce nebo finanční instituce nebo v takovém podniku drží 

účast. 

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku se mohou dceřiné instituce rozhodnout 

neuplatňovat požadavky stanovené v článcích 89, 90 a 91 a v části třetí, čtvrté a 

sedmé a související požadavky na podávání zpráv stanovené v části sedmé A na 

základě své subkonsolidované situace, pokud celková aktiva a podrozvahové 

položky dceřiných podniků a účasti ve třetích zemích představují méně než 10 

% celkového objemu aktiv a podrozvahových položek dané dceřiné instituce.“.
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6. Strana 34, nový čl. 72e odst. 4 první pododstavec, definice 

Místo:

„LPi =objem položek způsobilých závazků vydaných dceřiným podnikem i a držených 

mateřskou institucí; 

β =procentní podíl kapitálových nástrojů a položek způsobilých závazků vydaných 

dceřiným podnikem i a držených mateřským podnikem; 

Oi =objem kapitálu dceřiného podniku i, bez zohlednění odpočtu vypočteného v souladu 

s tímto odstavcem; 

Li =objem způsobilých závazků dceřiného podniku i, bez zohlednění odpočtu 

vypočteného v souladu s tímto odstavcem; 

ri =poměr platný pro dceřiný podnik i na úrovni jeho skupiny řešící krizi v souladu s čl. 

92a odst. 1 písm. a) tohoto nařízení a článkem 45d směrnice 2014/59/EU; a“

má být:

„LPi =objem nástrojů způsobilých závazků vydaných dceřiným podnikem i a držených 

mateřskou institucí; 

β =procentní podíl kapitálových nástrojů a nástrojů způsobilých závazků vydaných 

dceřiným podnikem i a držených mateřským podnikem, který se vypočte takto:
β 

=
 (OPi + LPi) 

objem všech kapitálových nástrojů a nástrojů způsobilých závazků vydaných dceřiným podnikem

______________________________________________________________;

Oi =objem kapitálu dceřiného podniku i, bez zohlednění odpočtu vypočteného v souladu 

s tímto odstavcem; 

Li =objem způsobilých závazků dceřiného podniku i, bez zohlednění odpočtu 

vypočteného v souladu s tímto odstavcem; 

ri =poměr platný pro dceřiný podnik i na úrovni jeho skupiny řešící krizi v souladu s čl. 

92a odst. 1 písm. a) tohoto nařízení a čl. 45c odst. 3 prvním pododstavcem písm. 

a) směrnice 2014/59/EU; a“.
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7. Strana 37, čl. 1 bod 35

Místo:

„35) V článku 76 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto: 

„1. Pro účely čl. 42 písm. a), čl. 45 písm. a), čl. 57 písm. a), čl. 59 písm. a), čl. 

67 písm. a), čl. 69 písm. a) a čl. 72h písm. a) může instituce snížit hodnotu 

dlouhé pozice v kapitálovém nástroji o tu část indexu, která je tvořena 

stejnou podkladovou expozicí, jež je zajišťována, pokud jsou splněny 

všechny tyto podmínky: 

(…)

2. S předchozím svolením příslušného orgánu může instituce místo výpočtu 

své expozice vůči položkám uvedeným v jednom nebo více následujících 

písmenech jako alternativní postup použít konzervativní odhad své 

podkladové expozice vůči těmto nástrojům zahrnutým do indexů:

(…)“

má být:

„35) V článku 76 se název a odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto: 

„Článek 76

Investice do kapitálových nástrojů a závazků zahrnutých do indexů

1. Pro účely čl. 42 písm. a), čl. 45 písm. a), čl. 57 písm. a), čl. 59 písm. a), čl. 

67 písm. a), čl. 69 písm. a), čl. 72f písm. a) a čl. 72h písm. a) může 

instituce snížit hodnotu dlouhé pozice v kapitálovém nástroji nebo 

závazku o tu část indexu, která je tvořena stejnou podkladovou expozicí, 

jež je zajišťována, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: 

(…)

2. S předchozím svolením příslušného orgánu může instituce místo výpočtu 

své expozice vůči položkám uvedeným v jednom nebo více následujících 

písmenech jako alternativní postup použít konzervativní odhad své 

podkladové expozice vůči kapitálovým nástrojům nebo závazkům 

zahrnutým do indexů:

(…)“.
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8. Strana 38, nahrazovaný čl. 78 odst. 1 druhý pododstavec čtvrtá věta

Místo:

„V případě nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 nesmí tato předem 

daná částka překročit 3 % příslušné emise a 10 % hodnoty, o niž kmenový kapitál tier 1 

převyšuje součet kapitálových požadavků na kmenový kapitál tier 1 stanovených v 

tomto nařízení, ve směrnicích 2013/36/EU a 2014/59/EU v míře, kterou příslušný orgán 

považuje za nezbytnou.“

má být:

„V případě nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1 nesmí tato předem 

daná částka překročit 3 % příslušné emise a 10 % hodnoty, o niž kmenový kapitál tier 1 

převyšuje součet kapitálových požadavků na kmenový kapitál tier 1 stanovených v 

tomto nařízení, ve směrnicích 2013/36/EU a 2014/59/EU a míru, kterou příslušný orgán 

považuje za nezbytnou.“.

9. Strana 42, nahrazovaný článek 82

Místo:

„Článek 82 

Kvalifikovaný vedlejší kapitál tier 1, kapitál tier 1 a tier 2 a kvalifikovaný kapitál 

Kvalifikovaný vedlejší kapitál tier 1, kapitál tier 1 a tier 2 a kvalifikovaný kapitál 

zahrnuje menšinový podíl, nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo 

kapitálu tier 2 včetně souvisejícího nerozděleného zisku a emisního ážia dceřiného 

podniku, pokud jsou splněny tyto podmínky:

(…)

c) tyto nástroje vlastní jiné osoby než podniky zahrnuté do konsolidace podle části 

první hlavy II kapitoly 2.“
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má být:

„Článek 82 

Kvalifikovaný vedlejší kapitál tier 1, kapitál tier 1 a tier 2 a kvalifikovaný kapitál 

Kvalifikovaný vedlejší kapitál tier 1, kapitál tier 1 a tier 2 a kvalifikovaný kapitál 

zahrnuje menšinový podíl, nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 nebo 

kapitálu tier 2 včetně souvisejícího emisního ážia dceřiného podniku, pokud jsou 

splněny tyto podmínky:

(…)

c) položky kmenového kapitálu tier 1, položky vedlejšího kapitálu tier 1 a položky 

tier 2 uvedené v návětí tohoto odstavce vlastní jiné osoby než podniky zahrnuté 

do konsolidace podle části první hlavy II kapitoly 2.“.

10. Strana 43, nový čl. 92a odst. 1 návětí

Místo:

„1. S výhradou článků 93 a 94 a výjimek stanovených v odstavci 2 tohoto článku 

platí, že instituce určené jako subjekty řešící krizi, které jsou G-SVI nebo 

součástí G-SVI, musí vždy splňovat tyto požadavky na kapitál a způsobilé 

závazky:“

má být:

„1. S výhradou článků 93 a 94 a výjimek stanovených v odstavci 2 tohoto článku 

platí, že instituce určené jako subjekty řešící krizi, které jsou subjekty G-SVI, 

musí vždy splňovat tyto požadavky na kapitál a způsobilé závazky:“.

11. Strana 44, nový čl. 92a odst. 3

Místo:

„3. Pokud souhrn plynoucí z uplatnění požadavku stanoveného v odst. 1 písm. a) 

tohoto článku na každý subjekt řešící krizi ze stejné G-SVI překročí požadavek 

na kapitál a způsobilé závazky vypočtený v souladu s článkem 12a tohoto 

nařízení, může orgán příslušný k řešení krize mateřské instituce v EU po 

konzultaci s ostatními relevantními orgány příslušnými k řešení krize postupovat 

v souladu s čl. 45d odst. 4 nebo čl. 45h odst. 1 směrnice 2014/59/EU.“
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má být:

„3. Pokud souhrn plynoucí z uplatnění požadavku stanoveného v odst. 1 písm. a) 

tohoto článku na každý subjekt řešící krizi ze stejné G-SVI překročí požadavek 

na kapitál a způsobilé závazky vypočtený v souladu s článkem 12a tohoto 

nařízení, může orgán příslušný k řešení krize mateřské instituce v EU po 

konzultaci s ostatními relevantními orgány příslušnými k řešení krize postupovat 

v souladu s čl. 45d odst. 4 nebo čl. 45h odst. 2 směrnice 2014/59/EU.“.

12. Strana 68, nový čl. 279a odst. 1 písm. a), definice

Místo:

„T = datum skončení platnosti opce. U opcí, které lze uplatnit pouze k jednomu 

budoucímu dni, je datem skončení platnosti tento budoucí den. U opcí, které lze 

uplatnit k více než jednomu budoucímu dni, je datem skončení platnosti 

nejpozdější z těchto dní. Datum skončení platnosti musí být vyjádřeno v letech 

pomocí příslušné konvence obchodních dní; a“

má být:

„T = doba mezi datem skončení platnosti opce (Texp) a datem vykázání. U opcí, které 

lze uplatnit pouze k jednomu budoucímu dni, je Texp tento budoucí den. U opcí, 

které lze uplatnit k více než jednomu budoucímu dni, je Texp nejpozdější z těchto 

dní. T musí být vyjádřeno v letech pomocí příslušné konvence obchodních dní; 

a“.

13. Strana 70, nový čl. 279b odst. 1 písm. a), vzorec

Místo:

„

dohledový durační faktor =
exp( ―R ∙ S) ―  exp( ―R ∙ E)

R

kde: 

R =dohledová diskontní sazba; R = 5 %; 

S =doba mezi dnem zahájení transakce a dnem vykázání, která je vyjádřena v letech 

pomocí příslušné konvence obchodních dní. 
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E =doba mezi dnem ukončení transakce a dnem vykázání, která je vyjádřena v letech 

pomocí příslušné konvence obchodních dní.“

má být:

„

dohledový durační faktor = max{exp( ―R ∙ S) ―  exp( ―R ∙ E)
R ;10/JedenObchodníRok}

______________________________________________________________________

____

kde: 

R =dohledová diskontní sazba; R = 5 %; 

S =doba mezi dnem zahájení transakce a dnem vykázání, která je vyjádřena v letech 

pomocí příslušné konvence obchodních dní;

E =doba mezi dnem ukončení transakce a dnem vykázání, která je vyjádřena v letech 

pomocí příslušné konvence obchodních dní; a

JedenObchodníRok = období jednoho roku vyjádřené v obchodních dnech pomocí 

příslušné konvence obchodních dní.“.

14. Strana 78, nový čl. 280e odst. 4, vzorec

Místo:

„

NavýšeníKomoditní
j

= ϵj

ρKomoditní(∑
k

Navýšení(Typj
k))2

+ (1 ― (ρKomoditní)2)∑
k

Navýšení(Typj
k))2

“

má být:

„

NavýšeníKomoditní
j

= ϵj

ρKomoditní(∑
k

Navýšení(Typj
k))2

+ (1 ― (ρKomoditní)2) ∙ ∑
k

(Navýšení(Typj
k))2

__________________________________________________________________________“.
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15. Strana 78, nový čl. 280e odst. 5, definice

Místo:

„SFKomoditní
k = dohledový faktor použitelný na referenční typ komodity „k“; 

pokud referenční typ komodity „k“ odpovídá transakcím přiděleným ke skupině 

zajistitelných transakcí podle čl. 277a odst. 1 písm. e) bodu i) kromě transakcí 

týkajících se elektřiny, potom SFKomoditní
k   18 %; pro transakce týkající se 

elektřiny SFKomoditní
k   40 %; a“

má být:

„SFKomoditní
k = dohledový faktor použitelný na referenční typ komodity „k“; 

pokud referenční typ komodity „k“ odpovídá transakcím přiděleným ke skupině 

zajistitelných transakcí podle čl. 277a odst. 1 písm. e) kromě transakcí týkajících 

se elektřiny, potom SFKomoditní
k   18 %; pro transakce týkající se elektřiny 

SFKomoditní
k   40 %; a“.

16. Strana 89, nový čl. 325a odst. 2 písm. c)

Místo:

„c) všechny pozice musí být oceněny svou tržní hodnotou k danému dni, s výjimkou 

pozic podle písmene b); pokud není tržní hodnota určité pozice k danému dni k 

dispozici, použijí instituce reálnou hodnotu této pozice k danému dni; pokud k 

danému dni není k dispozici reálná ani tržní hodnota, použijí instituce tu tržní 

nebo reálnou hodnotu dané pozice, která je nejaktuálnější;“

má být:

„c) všechny pozice musí být oceněny svou tržní hodnotou k danému dni, s výjimkou 

pozic podle písmene b); pokud není tržní hodnota určité pozice v obchodním 

portfoliu k danému dni k dispozici, použijí instituce reálnou hodnotu této pozice 

v obchodním portfoliu k danému dni; pokud k danému dni není k dispozici 

reálná ani tržní hodnota pozice v obchodním portfoliu, použijí instituce tu tržní 

nebo reálnou hodnotu dané pozice, která je nejaktuálnější;“.
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17. Strana 100, nový čl. 325r odst. 4, definice

Místo:

„Vi (.) = tržní hodnota nástroje i jako funkce rizikového faktoru k; a“

má být:

„Vi (.) = funkce oceňování nástroje i; a“.

18. Strana 100, nový čl. 325r odst. 5, definice

Místo:

„Vi (.) = tržní hodnota nástroje i jako funkce rizikového faktoru k; a“

má být:

„Vi (.) = funkce oceňování nástroje i; a“.
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19. Strana 104, nový čl. 325w odst. 1, definice

Místo:

„Vpomyslná = pomyslná hodnota nástroje;

(…)

Úpravadlouhá = částka, o kterou by byla v důsledku struktury derivátového nástroje ztráta 

instituce v případě selhání zvýšena nebo snížena vzhledem k plné výši ztráty 

vyplývající z podkladového nástroje; zvýšení se do výrazu Úpravadlouhá zadávají 

s kladným znaménkem a snížení se záporným.“

má být:

„Vpomyslná = pomyslná hodnota nástroje, z něhož vzniká expozice;

(…)

Úpravadlouhá = je-li nástroj, z něhož vzniká expozice, derivátovým nástrojem, částka, o 

kterou by byla v důsledku struktury derivátového nástroje ztráta instituce v 

případě selhání zvýšena nebo snížena vzhledem k plné výši ztráty vyplývající z 

podkladového nástroje; zvýšení se do vzorce zadávají s kladným znaménkem a 

snížení se záporným.“.

20. Strana 104, nový čl. 325w odst. 2, definice

Místo:

„Vpomyslná = pomyslná hodnota nástroje, která se do vzorce zadává se záporným 

znaménkem;

(…)

Úpravakrátká = částka, o kterou by byl v důsledku struktury derivátového nástroje zisk 

instituce v případě selhání zvýšen nebo snížen vzhledem k plné výši ztráty 

vyplývající z podkladového nástroje; snížení se do výrazu Úpravakrátká zadávají s 

kladným znaménkem a zvýšení se záporným.“

má být:

„Vpomyslná = pomyslná hodnota nástroje, z něhož vzniká expozice, která se do vzorce 

zadává se záporným znaménkem;

(…)
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Úpravakrátká = je-li nástroj, z něhož vzniká expozice, derivátovým nástrojem, částka, o 

kterou by byl v důsledku struktury derivátového nástroje zisk instituce v případě 

selhání zvýšen nebo snížen vzhledem k plné výši ztráty vyplývající z 

podkladového nástroje; snížení se do vzorce zadávají s kladným znaménkem a 

zvýšení se záporným.“.

21. Strana 104, nový čl. 325w odst. 4

Místo:

„4. Pro účely výpočtů uvedených v odstavcích 1 a 2 se pomyslné hodnoty určí takto: 

a) v případě dluhových nástrojů je pomyslnou hodnotou nominální hodnota 

dluhového nástroje; 

b) v případě derivátových nástrojů s podklady ve formě dluhových cenných 

papírů je pomyslnou hodnotou pomyslná hodnota derivátového nástroje.“

má být:

„4. Pro účely výpočtů uvedených v odstavcích 1 a 2 se pomyslné hodnoty určí takto: 

a) v případě dluhopisu je pomyslnou hodnotou nominální hodnota dluhopisu; 

b) v případě prodané prodejní opce na dluhopis je pomyslnou hodnotou 

pomyslná hodnota opce; v případě koupené kupní opce na dluhopis je 

pomyslná hodnota 0.“.

22. Strana 104, nový čl. 325w odst. 5

Místo:

„5. Pro expozice vůči akciovým nástrojům nevypočítají instituce hrubé výše JTD 

pomocí vzorců uvedených v odstavcích 1 a 2, ale takto: 

JTDkrátká = max {LGD · Vpomyslná + P&Lkrátká + Úpravakrátká; 0}

JTDkrátká = min {LGD · Vpomyslná + P&Lkrátká + Úpravakrátká; 0}

kde: 

JTDdlouhá =hrubá výše JTD pro dlouhou expozici; 

JTDkrátká =hrubá výše JTD pro krátkou expozici; 

V =reálná hodnota akcie, nebo v případě derivátových nástrojů s podklady ve formě 

akcií reálná hodnota podkladu ve formě akcií.“
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má být:

„5. Pro expozice vůči akciovým nástrojům vypočítají instituce hrubé výše JTD 

takto: 

JTDdlouhá = max {LGD · Vpomyslná + P&Ldlouhá + Úpravadlouhá; 0}

JTDkrátká = min {LGD · Vpomyslná + P&Lkrátká + Úpravakrátká; 0}

__________________________________________________

kde: 

JTDdlouhá = hrubá výše JTD pro dlouhou expozici; 

Vpomyslná = pomyslná hodnota nástroje, z něhož vzniká expozice; v případě hotovostních 

akciových nástrojů je pomyslná hodnota reálná hodnota akcie; v případě vzorce pro 

JTDkrátká se pomyslná hodnota nástroje zadává do vzorce se záporným znaménkem;

P&Ldlouhá = výraz upravující zisky nebo ztráty, které již instituce zaúčtovala, v důsledku 

změn reálné hodnoty nástroje, který vytváří dlouhou expozici; zisky se do vzorce 

zadávají s kladným znaménkem a ztráty se záporným;

Úpravadlouhá  částka, o kterou by byla v důsledku struktury derivátového nástroje ztráta 

instituce v případě selhání zvýšena nebo snížena vzhledem k plné výši ztráty 

vyplývající z podkladového nástroje; zvýšení se do vzorce zadávají s kladným 

znaménkem a snížení se záporným;

JTDkrátká = hrubá výše JTD pro krátkou expozici; 

P&Lkrátká = výraz upravující zisky nebo ztráty, které již instituce zaúčtovala, v důsledku 

změn reálné hodnoty nástroje, který vytváří krátkou expozici; zisky se do vzorce 

zadávají s kladným znaménkem a ztráty se záporným; a

Úpravakrátká = částka, o kterou by byl v důsledku struktury derivátového nástroje zisk 

instituce v případě selhání zvýšen nebo snížen vzhledem k plné výši ztráty vyplývající z 

podkladového nástroje; snížení se do vzorce zadávají s kladným znaménkem a zvýšení 

se záporným.“.

23. Strana 105, nový čl. 325w odst. 8 první pododstavec písm. a)

Místo:

„a) způsob, jakým mají instituce vypočítat výše JTD pro různé druhy nástrojů v 

souladu s tímto článkem;“
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má být:

„a) způsob, jakým mají instituce určit složky P&Ldlouhá, P&Lkrátká, Úpravadlouhá a 

Úpravakrátká při výpočtu výše JTD pro různé druhy nástrojů v souladu s tímto 

článkem;“.

24. Strana 109, nový čl. 325ad odst. 4, vzorec

Místo:

„

DRCACTP = max{∑
b

max [DRCb,0] +  0,5 ∙  (min [DRCb,00]);0}
“

má být:

„

DRCACTP = max{∑
b

(max {DRCb,0} + 0,5 ∙ min {DRCb,0});0}
____________________________________________________“.
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25. Strana 124, nový čl. 325bb odst. 1 návětí

Místo:

„1. Instituce vypočítají rizikový ukazatel očekávaného deficitu uvedený v čl. 325ba 

odst. 1 písm. a) pro jakýkoli daný den „t“ a pro jakékoli dané portfolio pozic v 

obchodním portfoliu takto:“

má být:

„1. Instituce vypočítají rizikový ukazatel očekávaného deficitu uvedený v čl. 325ba 

odst. 1 písm. a) pro jakýkoli daný den „t“ a pro jakékoli dané portfolio pozic v 

obchodním portfoliu a pozic v investičním portfoliu vystavených měnovému 

nebo komoditnímu riziku takto:“.
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26. Strana 125, nový čl. 325bc odst. 1 písm. c) úvodní část

Místo:

„c) pro dané portfolio pozic v obchodním portfoliu vypočte instituce ukazatel 

částečného očekávaného deficitu v čase „t“ podle tohoto vzorce:

PESt = (PESt(T))2 + ∑
j ≥ 2

(PESt(T,j) ∙
(LHj ― LHj ― 1)

10 )
“

má být:

„c) pro dané portfolio pozic v obchodním portfoliu a pozic v investičním portfoliu 

vystavených měnovému nebo komoditnímu riziku vypočte instituce ukazatel 

částečného očekávaného deficitu v čase „t“ podle tohoto vzorce:

PESt = (PESt(T))2 + ∑
j ≥ 2

(PESt(T,j) ∙
(LHj ― LHj ― 1)

10 )
𝟐

___________________________________________________“.

27. Strana 127, nový čl. 325bd odst. 4 návětí

Místo:

„4. Pro účely výpočtu ukazatelů částečného očekávaného deficitu v souladu s čl. 

325bc odst. 1 písm. c) se efektivní horizont likvidity daného modelovatelného 

rizikového faktoru dané pozice v obchodním portfoliu vypočítá takto:“

má být:

„4. Pro účely výpočtu ukazatelů částečného očekávaného deficitu v souladu s čl. 

325bc odst. 1 písm. c) se efektivní horizont likvidity daného modelovatelného 

rizikového faktoru dané pozice v obchodním portfoliu nebo pozice v investičním 

portfoliu vystavené měnovému nebo komoditnímu riziku vypočítá takto:“.
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28. Strana 148, nahrazovaný čl. 411 bod 4

Místo:

„4) „zprostředkovatelem vkladů“ fyzická osoba nebo podnik, který u úvěrových 

institucí uskutečňuje za poplatek vklady od třetích stran, včetně retailových 

vkladů a podnikových vkladů, avšak mimo vklady od finančních institucí;“

má být:

„4) „zprostředkovatelem vkladů“ fyzická osoba nebo podnik, který u úvěrových 

institucí uskutečňuje za poplatek vklady od třetích stran, včetně retailových 

vkladů a podnikových vkladů, avšak mimo vklady od finančních zákazníků;“.

29. Strana 158, nový čl. 428k odst. 3 návětí

Místo:

„3. Na tyto závazky se uplatňuje 0 % faktor dostupného stabilního financování:“

má být:

„3. Na tyto závazky a kapitálové položky nebo nástroje se uplatňuje 0 % faktor 

dostupného stabilního financování:“.

30. Strana 159, nový čl. 428l návětí

Místo:

„Na tyto závazky se uplatňuje 50 % faktor dostupného stabilního financování:“

má být:

„Na tyto závazky a kapitálové položky nebo nástroje se uplatňuje 50 % faktor 

dostupného stabilního financování:“.
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31. Strana 159, nový čl. 428l písm. d)

Místo:

„d) jakékoli jiné závazky se zbytkovou splatností minimálně šest měsíců, avšak 

méně než jeden rok, které nejsou uvedeny v článcích 428m, 428n a 428o.“

má být:

„d) jakékoli jiné závazky a kapitálové položky nebo nástroje se zbytkovou splatností 

minimálně šest měsíců, avšak méně než jeden rok, které nejsou uvedeny v 

článcích 428m, 428n a 428o.“.

32. Strana 169, nový čl. 428al odst. 3 návětí

Místo:

„3. Na následující závazky se uplatňuje 0 % faktor dostupného stabilního 

financování:“

má být:

„3. Na tyto závazky a kapitálové položky nebo nástroje se uplatňuje 0 % faktor 

dostupného stabilního financování:“.

33. Strana 169, nový čl. 428am návětí

Místo:

„Na následující závazky se uplatňuje 50 % faktor dostupného stabilního financování:“

má být:

„Na tyto závazky a kapitálové položky nebo nástroje se uplatňuje 50 % faktor 

dostupného stabilního financování:“.

34. Strana 169, nový čl. 428am písm. b)

Místo:

„b) závazky se zbytkovou splatností kratší než jeden rok, které jsou poskytovány:“

má být:

„b) závazky a kapitálové položky nebo nástroje se zbytkovou splatností kratší než 

jeden rok, které jsou poskytovány:“.
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35. Strana 175, nahrazovaný čl. 429 odst. 5 první pododstavec písm. a)

Místo:

„a) na derivátový nástroj považovaný podle odst. 4 písm. d) za podrozvahovou 

položku, s nímž se však v souladu s použitelným účetním rámcem zachází jako s 

derivátem, se vztahuje zacházení podle tohoto písmene;“

má být:

„a) na podrozvahovou položku podle odst. 4 písm. d), s níž se v souladu s 

použitelným účetním rámcem zachází jako s derivátem, se vztahuje zacházení 

podle písmene b) uvedeného odstavce;“.

36. Strana 176, nový čl. 429a odst. 1 první pododstavec písm. d)

Místo:

„d) pokud je instituce veřejnou rozvojovou úvěrovou institucí, expozice vyplývající 

z aktiv představujících pohledávky vůči ústředním vládám, regionálním vládám, 

místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru týkající se investic 

veřejného sektoru a podpůrných úvěrů;“

má být:

„d) pokud je instituce veřejnou rozvojovou úvěrovou institucí, expozice vyplývající 

z aktiv představujících pohledávky vůči ústředním vládám, regionálním vládám, 

místním orgánům nebo subjektům veřejného sektoru týkající se investic 

veřejného sektoru a z podpůrných úvěrů;“.
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37. Strana 178, nový čl. 429a odst. 2 třetí pododstavec

Místo:

„Pro účely prvního pododstavce písm. d) a e) a aniž jsou dotčena unijní pravidla státní 

podpory a z něj plynoucí povinnosti členských států, (…)“

má být:

„Pro účely odst. 1 písm. d) a e) a aniž jsou dotčena unijní pravidla státní podpory a z něj 

plynoucí povinnosti členských států, (…)“.

38. Strana 209, nový čl. 461a první pododstavec

Místo:

„Pro účely požadavků na podávání zpráv stanovených v čl. 430b odst. 1 je Komisi je 

svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 462 ke 

změně tohoto nařízení technickými úpravami článků 325e, 325g až 325j, 325p, 325q, 

325ae, 325ak, 325am, 325ap až 325at, 325av, 325ax a ke (…)“

má být:

„Pro účely požadavků na podávání zpráv stanovených v čl. 430b odst. 1 je Komisi je 

svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 462 ke 

změně tohoto nařízení technickými úpravami článků 325e, 325g až 325j, 325p, 325q, 

325ae, 325ai, 325ak, 325am, 325ap až 325at, 325av, 325ax a ke (…)“.
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39. Strana 209, nahrazovaný článek 462

Místo:

„(…)

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 244 odst. 6, čl. 245 

odst. 6, článcích 456 až 460 a článku 461a je svěřena Komisi na dobu neurčitou 

počínaje 28. červnem 2013. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 244 

odst. 6, čl. 245 odst. 6, článcích 456 až 460 a článku 461a kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. 

Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění tohoto rozhodnutí v 

Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

(…)

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 244 odst. 6, čl. 245 odst. 6, článků 

456 až 460 a článku 461a vstoupí v platnost (…)“

má být:

„(…)

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 244 odst. 6, čl. 245 

odst. 6 a článcích 456, 457, 459, 460 a 461a je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou počínaje 28. červnem 2013. 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 244 

odst. 6, čl. 245 odst. 6 a článcích 456, 457, 459, 460 a 461a kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. 

Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění tohoto rozhodnutí v 

Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm 

upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

(…)

6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 244 odst. 6, čl. 245 odst. 6 a článků 

456, 457, 459, 460 a 461a vstoupí v platnost (…)“.
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40. Strana 210, nahrazovaný čl. 494 odst. 1 návětí

Místo:

„1. Odchylně od článku 92a platí, že instituce označené jako subjekty řešící krizi, 

které jsou G-SVI nebo jsou součástí G-SVI, musí od 27. června 2019 do 31. 

prosince 2021 vždy splňovat tyto požadavky na kapitál a způsobilé závazky:“

má být:

„1. Odchylně od článku 92a platí, že instituce označené jako subjekty řešící krizi, 

které jsou subjekty G-SVI, musí od 27. června 2019 do 31. prosince 2021 vždy 

splňovat tyto požadavky na kapitál a způsobilé závazky:“.

41. Strana 211, nový čl. 494a odst. 2 písm. a)

Místo:

„a) podmínky stanovené v čl. 63 odst. 1 kromě podmínky vyžadující, aby nástroje 

byly přímo vydány institucí;“

má být:

„a) podmínky stanovené v článku 63 kromě podmínky vyžadující, aby nástroje byly 

přímo vydány institucí;“.

42. Strana 211, nový čl. 494b odst. 3

Místo:

„3. Odchylně od čl. 72a odst. 1 písm. a) se závazky vydané před 27. červnem 2019 

považují za položky způsobilých závazků, splňují-li podmínky (…)“

má být:

„3. Odchylně od čl. 72a odst. 1 písm. a) se závazky vydané před 27. červnem 2019 

považují za nástroje způsobilých závazků, splňují-li podmínky (…)“.
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43. Strana 213, nahrazovaný čl. 500 odst. 1 první pododstavec písm. c)

Místo:

„c) celkový objem expozic, u nichž došlo k selhání, odprodaných od data prvního 

odprodeje uvedeného v plánu podle písmene a), přesáhl ke dni prvního 

odprodeje podle písmen a) a b) 20 % celkového objemu všech zjištěných 

selhání.“

má být:

„c) celkový objem expozic, u nichž došlo k selhání, odprodaných od data prvního 

odprodeje uvedeného v plánu podle písmene a), přesáhl ke dni prvního 

odprodeje podle písmen a) a b) 20 % zbývajícího objemu všech expozic, u nichž 

došlo k selhání.“.

44. Strana 213, nahrazovaný čl. 501 odst. 1, definice

Místo:

„E* =celková částka, kterou malý či střední podnik nebo ekonomicky spjatá skupina 

klientů malého nebo středního podniku dluží instituci, jejím dceřiným 

podnikům, jejím mateřským podnikům a dalším dceřiným podnikům těchto 

mateřských podniků, včetně jakékoli expozice v selhání, avšak s výjimkou 

pohledávek nebo podmíněných pohledávek zajištěných obytnými 

nemovitostmi.“

má být:

„E* je jedna z těchto hodnot:

a) celková částka, kterou malý či střední podnik nebo ekonomicky spjatá skupina 

klientů malého nebo středního podniku dluží instituci, jejím dceřiným 

podnikům, jejím mateřským podnikům a dalším dceřiným podnikům těchto 

mateřských podniků, včetně jakékoli expozice v selhání, avšak s výjimkou 

pohledávek nebo podmíněných pohledávek zajištěných obytnými nemovitostmi;

b) pokud je celková částka uvedená v písmenu a) rovna 0, výše pohledávek nebo 

podmíněných pohledávek za malým či středním podnikem nebo ekonomicky 

spjatou skupinou klientů malého nebo středního podniku, které jsou zajištěny 
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obytnými nemovitostmi a které jsou vyloučeny z výpočtu celkové částky podle 

uvedeného písmene.“.

45. Strana 218, článek 510, nový odstavec 8

Místo:

„8. Do 28. června 2025 se zvýší faktor požadovaného stabilního financování 

uplatňovaný u transakcí uvedených v čl. 428r odst. 1 písm. g) z 0 % na 10 %, v 

čl. 428s odst. 1 písm. c) z 5 % na 15 % a v čl. 428v písm. b) z 10 % na 15 %, 

(…)“

má být:

„8. Do 28. června 2025 se zvýší faktor požadovaného stabilního financování 

uplatňovaný u transakcí uvedených v čl. 428r odst. 1 písm. g) z 0 % na 10 %, v 

čl. 428s odst. 1 písm. b) z 5 % na 15 % a v čl. 428v písm. a) z 10 % na 15 %, 

(…)“.


