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1 Úvod 

1.1 Obecně 
 

Jak dochází k selhání bankovního trhu? Proč selhání bankovního trhu vyžaduje jiné 

způsoby řešení než běžná tržní selhání? Je kapitálová přiměřenost správným 

nástrojem ex ante k zabránění rozsáhlé finanční krize? A konkrétněji, jak lze dostát 

požadavkům CRR a CRD IV v praxi a jaké právní instituty lze využít tak, 

aby je příslušný regulátor posoudil jako souladné s regulací kapitálové přiměřenosti? 

Jsou tímto právním institutem mimo jiné i podřízené dluhopisy? A pokud ano, 

jaké náležitosti musí splňovat, aby naplnily přísné požadavky bankovní regulace, 

a jak se tyto dluhopisy emitují? 

 

Tato rigorózní práce se zabývá tématem podřízených dluhopisů jako nástroje splnění 

kapitálového požadavku Tier 2. Pro kontext takto specifické otázky bylo nezbytné 

zařadit části a kapitoly obecnějšího rozsahu. Věřím, že tyto části a kapitoly umožní 

odborné i laické veřejnosti lépe kategorizovat podřízené dluhopisy v rámci 

obecnějšího právního prostředí kapitálových trhů či cenných papírů, a pochopit 

tak jejich význam. 

 

Konkrétně je tato rigorózní práce rozřazena do pěti částí. Po krátkém úvodu následuje 

část věnovaná kapitálové přiměřenosti. Vzhledem k tomu, že významem rigorózní 

práce je prokázání hlubší znalosti zpracovávané tématiky a že téma rigorózní práce 

je již samo o sobě poměrně specifické, považuji svou schopnost vysvětlit nejen 

onu hloubku problematiky, ale i její význam a kontext pro právní rámec bankovnictví 

- ať už národní nebo nadnárodní - za užitečný a přiléhavý. Z tohoto důvodu 

je zařazena i část o kapitálové přiměřenosti, neboť je nepochybně vhodné vědět, 

že existuje nějaký požadavek, ale ještě vhodnější je vědět, proč tento požadavek 

existuje. Jaký má význam a jak ho lze splnit! Druhá část rigorózní práce se tedy 

věnuje vývoji kapitálové přiměřenost, mapuje nejen vznik Basilejského výboru 

pro bankovní dohled, ale i jednotlivé Basilejské dohody. U každé z těchto dohod 

je uvedeno, které novinky z hlediska bankovní regulace přináší a jaké jsou výhody 

či nevýhody té které dohody, či snad i její slabiny. Na rozbor všech tří Basilejských 

dohod navazuje aktuální právní úprava a její postavení v rámci bankovní unie. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že za účelem komplexního pochopení bankovní regulace, 

specificky kapitálové přiměřenosti, je dle mého názoru nezbytné nahlížet na danou 

problematiku taktéž z ekonomického pohledu zaměřeného na chování trhu jako 

takového, zařadil jsem kapitolu věnovanou tématu bankovní regulace 

z ekonomického pohledu. Tato kapitola vysvětluje, jakým způsobem a kdy selhává 

bankovní trh, proč jsou taková selhání vážnější než selhání jiných trhů. Celá druhá 

část je pak zakončena uceleným zhodnocením kapitálové přiměřenosti, čímž dojde 

i k zodpovězení některých vědeckých otázek.  

 

Třetí část rigorózní práce se věnuje obecnému úvodu do problematiky dluhopisů. 

Konkrétně vysvětluje, co to jsou dluhopisy, jak se liší od jiných cenných papírů, 

jakým způsobem je můžeme kategorizovat a jakým způsobem jsou takové cenné 

papíry emitovány. 

 

Předposlední část této práce propojuje část druhou a třetí. Zabývá se tím, 

co to jsou podřízené dluhopisy, a hlavně, jakým způsobem tyto dluhopisy emitovat. 

Reaguje tak zejména na část druhou, která se věnuje kapitálové přiměřenosti, protože 

při právní analýze emise podřízených dluhopisů uvádí, jaké náležitosti a požadavky 

objasněné v druhé části musí být splněny při emisi, aby banky (emitenti) mohli 

naplnit požadavek na Tier 2 kapitál. Tím dojde k zodpovězení zbývajících vědeckých 

otázek. 

 

V závěru je celá problematika shrnuta tak, aby došlo k propojení jednotlivých částí, 

a tím k ucelení problematiky podřízených dluhopisů v systému bankovní regulace. 

Čtenář rigorózní práce se tak jednoduchým způsobem dozví odpovědi na vědecké 

otázky uvedené již v úvodu. V případě hlubšího zájmu o problematiku bankovní 

regulace a podřízených dluhopisů je ponecháno na rozhodnutí samotného čtenáře 

věnovat se tématice hlouběji. 

 

1.2 Cíl práce a vědecké otázky 
 

Cílem práce je především uceleně popsat a analyzovat danou problematiku 

a  podat praktický návod, jak naplnit požadavky bankovní regulace. Výsledkem práce 
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jsou odpovědi na níže uvedené vědecké otázky. Tyto nejsou zodpovězeny pouze 

na základě právní teorie, výzkumu a akademických prací, ale také na základě 

praktických zkušeností s trhem dluhopisů v České republice, ale i v zahraničí, 

kde jsou bankovní trhy vyspělejší a svým objemem rozsáhlejší. Pokud jde 

o praktickou stránku věci, bude zejména zajímavé sledovat, které specifické 

náležitosti mají prospekty podřízených dluhopisů, které si emitent přeje zahrnout 

do kapitálu Tier 2.  

 

Vědecké otázky této práce jsou následující:  

 

1) Je kapitálová přiměřenost vhodným nástrojem bankovní regulace ex ante 

a proč, či nikoliv a proč? 

2) Mohou být podřízené dluhopisy použity jako nástroj kapitálu Tier 2? Pokud 

ano, za jakých okolností? Pokud nikoliv, je zde jiný vhodný právní nástroj, 

který by tyto náležitosti splňoval? 

3) Mohou-li být podřízené dluhopisy emitovány tak, aby je regulátor započítal 

jako Tier 2 kapitál, jakým způsobem k emisi dochází a jaké náležitosti musí 

být splněny? 

 

Přínos této práce spatřuji v systematizaci dané problematiky a de facto ve vytvoření 

praktického návodu pro banky a velké finanční instituce, jak dosáhnout souladu 

s bankovní regulací a vyhnout se tak hrozbám jednotlivých sankcí ze strany 

regulátora. I když je tato práce předkládána na právnické fakultě, obsahuje 

i ekonomickou stránku věci, neboť jsem toho názoru, že právě kombinace 

mezioborových znalostí na hranici práva a ekonomie umožňuje celistvé pochopení 

problematiky bankovního trhu, jeho selhání, následné regulace a její vynucení. 

 

1.3 Metody vědecké práce 
 

Za účelem pochopení širšího kontextu dané problematiky je nejprve nezbytné využít 

metodu deskriptivní. Ačkoliv není přidanou hodnotou této práce, považuji její 

začlenění z tohoto důvodu za nutné. 
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Dále použiji metodu analytickou, tedy rozkládání dat získaných z veřejně, 

ale i soukromě přístupných zdrojů. Nutno podotknout, že nalezená data nejsou 

analyzována prostřednictvím matematicko-statistických metod jako je například 

kvantitativní analýza či lineární regrese. Data, ze kterých jsem v rámci svých rešerší 

vycházel, byla sesbírána ručně, konkrétně tedy pročtením a prostudováním 

zveřejněných prospektů cenných papírů na českém trhu. Schválené prospekty uvádí 

Česká národní banka na své webové stránce a jejich prostudováním 

lze dospět k prokazatelným závěrům ohledně dluhopisového trhu v České republice. 

Vedle emisí veřejných dochází taktéž i k emisím privátním, neveřejným. Data týkající 

se těchto emisí se však sbírají velmi obtížně, a to právě s ohledem na jejich privátní 

povahu. V otázkách, kde jsem data nevyvodil sám nebo nesesbíral dostatek podkladů, 

přebíral jsem je z relevantních a důvěryhodných zdrojů, které jsou vždy řádně 

citovány. Například od České národní banky, Evropské komise nebo Evropského 

orgánu pro bankovnictví. Analytická metoda tvoří hlavní použitou metodu této práce. 

 

Mimo metodu analytickou byla dále použita metoda analogická a komparativní. 

Analogická metoda spočívá spíše v analogickém výkladu práva, tedy použití nejbližší 

a nejpodobnější právní normy v momentě, kdy specifická právní úprava chybí. 

Příkladem může být dovození ochrany investorů jako jednoho z cílů České národní 

banky a argumentování jím v rámci řízení o schválení prospektu, ačkoliv tento cíl 

vyplývá spíše ze zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu. 

 

Metoda komparativní může být rozložena do dvou skupin. Na metoda komparativní, 

která se vztahuje ke komparaci jednotlivých právních předpisů, ať už v rámci České 

republiky nebo v rámci států Evropské unie, nebo metodu komparativní, 

která se vztahuje ke srovnání jednotlivých akademických prací a jejich závěrům. 

 

Veškeré použité metody mají za cíl napomoci zodpovězení vědeckých otázek 

uvedených výše.  
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2 Kapitálová přiměřenost 
 

Těžištěm této práce je kapitálová přiměřenost, její systematika, funkce a naplnění 

jejích požadavků. Předtím, než detailně analyzuji jednotlivé aspekty kapitálové 

přiměřenosti tak, jak v současnosti vyplývají ze CRR a CRD IV, je nezbytné 

kapitálovou přiměřenost definovat a dále nastínit její širší koncept.  

 

Co to tedy je kapitálová přiměřenost? Kapitálová přiměřenost je: „...kvantitativní 

vymezení minimálního kapitálu banky v poměru k hodnotám odvozeným od aktiv 

banky (tj. zejména úvěrů poskytnutých bankou) a podrozvahových i dalších položek 

a se zohledněním tržních a operačních rizik.“ 1  Podrobněji bude kapitálová 

přiměřenost rozebrána zejména v kapitole 2.2 aktuální právní úprava. 

 

2.1 Historie a vznik kapitálových požadavků 
 

Tato kapitola druhé části rigorózní práce o kapitálové přiměřenosti se věnuje její 

historii. Mám za to, že právě na historickém exkurzu a postupném vývoji 

do moderní podoby lze nejlépe vysvětlit tuto komplexní regulaci, neboť bude patrné 

co bylo důvodem jednotlivých rozšíření požadavků na kapitálovou přiměřenost. 

Vyskytlo-li se v minulosti selhání bankovního trhu, bezprostřední reakcí regulátorů 

bylo ve většině případů zpřísnění regulatorních požadavků. 

 

Jelikož regulace je obecně ze své přirozenosti a podstaty vždy opožděna za vývojem 

trhu jako takového, bankovní regulace je v tomto zpoždění snad ještě výstižnějším 

příkladem. Finanční a bankovní trhy byly už v historii určené mimo jiné k tomu, 

aby zprostředkovávaly mezinárodní bankovní operace. Ať již šlo o cenné papíry nebo 

mezinárodní platby. Naproti tomu však stála značně nedovyvinutá bankovní regulace, 

která byla v druhé polovině dvacátého století zpravidla pouze národní. 

 

  

                                                      
1 KOHAJDA, Michael. Bankovní právo. s. 233 In: KARFÍKOVÁ, Marie. Teorie finančního práva a 

finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-

7552-935-0. 
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2.1.1 Basilejský výbor a důvod jeho vzniku 
 

Právě rozdíl mezi nadnárodním bankovním trhem a lokální regulací byl důvodem 

zvyšujících se tendencí o mezinárodní regulaci. Nedostatečně právně regulovaný 

trh vyvolával obavy nejen u ekonomů, ale i u některých centrálních bankéřů, 

neboť se domnívali, že mohou ztratit kontrolu nad trhy, kterou měli až doposud 

ve svých rukou. Mnozí ekonomové se též obávali, že systém vkladů bez jakýchkoli 

vyžadovaných bankovních rezerv se může vymknout kontrole.2  

 

Zobecníme-li výše uvedené, lze říci, že primárním důvodem vzniku Basilejského 

výboru pro bankovní dohled (z angl. Basel Committee on Banking Supervision; 

dále jen jako „BCBS“) byla rostoucí globalizace zprostředkování finančních služeb 

a nezbytnost zavedení jejich zejména peněžního dohledu ze strany jednotlivých 

regulátorů.  

 

Ačkoliv oficiální webové stránky BCBS datují vznik tohoto výboru na konec roku 

19743, první kroky k jeho vytvoření byly samozřejmě provedeny dříve. BCBS vznikl 

z tzv. Kontaktní skupiny (z fran. Groupe de Contact), založené v roce 1972 za účelem 

diskutování souladu společných přeshraničních problémů s bankovní regulací v rámci 

Evropského hospodářského společenství, tedy předchůdce dnešní Evropské unie, 

a – volně přeloženo - Výboru pro dohled nad vklady v cizí měně (z angl. Euro-

currency Standing Committee), který byl založen v roce 1971 za účelem monitorování 

vývoje evropských trhů. 4  Tento Výbor pro dohled nad vklady v cizí měně dnes 

formálně stále existuje, nicméně materiálně se změnila jak jeho agenda, tak jeho 

název, když v současné době hovoříme o Výboru pro globální finanční systém 

v rámci Banky pro mezinárodní platby (z angl. Bank for International Settlements).5  

 

Ke vzniku BCBS přispěly zejména dvě zásadní geopolitické situace. Za prvé situace 

kolem Jomkipurské války, jež přispěla ke značným výkyvům v cenách ropy 

                                                      
2 GOODHART, C. A. E. The Basel Committee on Banking Supervision: a history of the early years, 

1974-1997. Str. 10. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-1-107-00723-9. 
3 History of the Basel Committee. Bank for International Settlements [online]. 2016 [cit. 2017-11-18]. 

Dostupné z: https://www.bis.org/bcbs/history.htm. 
4 GOODHART, C. A. E. The Basel Committee on Banking Supervision: a history of the early years, 

1974-1997. Str. 10 – 11. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-1-107-00723-9. 
5 Committee on the Global Financial System. Bank for International Settlements [online]. [cit. 2017-

11-18]. Dostupné z: https://www.bis.org/cgfs/. 

https://www.bis.org/bcbs/history.htm
https://www.bis.org/cgfs/


7 

 

a problémům mezi věřiteli (producenty ropy) a dlužníky (importéry ropy). 

A za druhé, pád banky Herstatt v červnu 1974 v západním Německu, který s sebou 

nezbytně nesl otázky ohledně bezpečnosti bankovního sektoru. Tak vznikl Výbor 

pro bankovní regulaci a dohled (z angl. Committee of Banking Regulations 

and Supervisory Practices), který dnes nazýváme BCBS. 

 

Zpočátku neformální jednání mezi prvním předsedou BCBS, Georgem Blundenem, 

a prvním tajemníkem, Michaelem Daltrym, vyústila v první zasedání BCBS v únoru 

roku 1975. Od prvního zasedání pořádá BCBS mítink třikrát až čtyřikrát do roka. 

Právě pravidelnost zasedání velmi často přispívá ke zlepšené mezinárodní spolupráci 

a komunikaci mezi centrálními bankéři. Výbor se zpočátku soustředil na podstatu 

bankovního dohledu a politiku v globálním smyslu slova, nežli strukturální problémy 

a denní operace.6  

 

Pokud jde o procesní stránku věci, není bez zajímavosti, že BCBS nemá žádný 

oficiální jednací řád, vnitřní stanovy či formální postup hlasování. Jeho rozhodnutí 

bývají zpravidla konsensuální. Mítink probíhá na bázi vzájemných informačních 

vystoupení a stanovisek (z angl. position papers), tedy dokumentů, kde jednotliví 

členové popisují aktuální stav (pozici) bankovního systému v jejich zemi a případné 

kroky, které daný regulátor učinil. 

 

Jelikož BCBS postrádá de facto jakoukoliv formu oficiálního zakotvení, 

ať už mezinárodní smlouvu, dohodu či alespoň deklaraci, je pochopitelné, že někteří 

akademici diskutují nad legitimitou takového orgánu. Maziar Peihani se ve své 

projektové studii zabýval legitimitou BCBS, když stanovil několik kritérií, na jejichž 

základě by mělo být objektivně posouzeno, zda je či není BCBS legitimní. 

Tato kritéria jsou - mimo jiné - přičitatelnost společně se schopností vynutit 

předmětná opatření a transparentnost. Závěry této studie jsou tak trochu vágní, když 

autor sám dodává, že tato kritéria jsou spíše deklaratorní nebo pomocná. Nicméně 

                                                      
6 WALKER, George Alexander. International banking regulation: law, policy, and practice. Str. 40. 

New York: Kluwer Law International, 2001. ISBN 90-411-9794-x. 
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závěr, že BCBS: „...nemůže být nelegitimní, ale může být pouze více nebo méně 

legitimní“7, je takovým šalamounským výstupem z tohoto problému.  

 

Domnívám se, že diskuse o legitimitě BCBS je předmětná, nicméně zůstává 

nepopiratelným faktem, že schopnost tohoto orgánu ovlivňovat legislativu je poměrně 

silná. Praktický přístup k věci tedy poukazuje na skutečnost, že nepochybně faktická 

legitimita BCBS zde existuje. Je-li tu však i legitimita teoretická právní, 

pak to je spíše předmětem dalších akademických diskusí. Vzhledem k tomu, 

že předmětem této práce jsou právní nástroje splnění kapitálových požadavků, 

jež vyplývají ze CRR a CRD IV, tedy předpisů, které de facto právně legitimizují 

pravidla Basel III, považuji tuto navýsost akademickou debatu o právní legitimitě 

BCBS za bezpředmětnou vzhledem k hlavnímu tématu práce. 

 

Výše uvedené tedy popisuje vznik BCBS a počátek jeho činnosti. Od prvního 

zasedání do prvního výstupu uběhlo přibližně osm měsíců.  

 

2.1.2 Basilejský konkordát a postupný vývoj kapitálové přiměřenosti  
 

První výstup BCBS, který předznamenal roli tohoto mezinárodního orgánu, přišel 

již v září roku 1975. Tzv. První konkordát BCBS obsahoval první a základní soubor 

pravidel pro dohled nad mezinárodně aktivními bankami.8 Hlavním cílem konkordátu 

bylo, aby žádná banka, bankovní seskupení či finanční instituce neunikla lokální 

regulaci a aby regulace byla konzistentní a přiměřená národním poměrům. Tento 

konkordát byl později změněn, když v roce 1992 BCBS publikoval Minimální 

standardy pro dohled nad mezinárodními bankovními skupinami a jejich 

přeshraničními pobočkami9.  

 

Tyto mezinárodní standardy jsou právně nezávazné. Přesto však určily směr, kterým 

se BCBS ubíral později. V těchto standardech šlo především o vzájemnou kooperaci 

regulátorů tak, aby nadnárodní bankovní celky neunikly lokální regulaci nebo netěžily 

                                                      
7 PEIHANI, Maziar. Basel Committee on Banking Supervision: A Primer on Governance, History, and 

Legitimacy—Part I. 2016. Str. 46. Projektová studie. National University of Singapore. 
8 WALKER, George Alexander. International banking regulation: law, policy, and practice. Str. 54. 

New York: Kluwer Law International, 2001. ISBN 90-411-9794-x. 
9 History of the Basel Committee. Bank for International Settlements [online]. 2016 [cit. 2017-11-18]. 

Dostupné z: https://www.bis.org/bcbs/history.htm. 

https://www.bis.org/bcbs/history.htm
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z výhod komplikovanosti přeshraničních transakcí a v té době jen z malého povědomí 

regulátorů. Problémy mohly například vznikat, když dcera banky v jiném státě nebyla 

tamním regulátorem považována za banku. Tedy entita podrobena pravidlu o udělení 

bankovní licence za účelem výkonu bankovních služeb a činností.  

 

Zdaleka nejdůležitější částí tohoto krátkého dokumentu je, z hlediska tématu této 

práce, část čtvrtá. Ta se konkrétně věnuje aspektům dohledu nad podniky bank, které 

jsou založeny v zahraničí. Tyto podniky nebo pobočky (z angl. establishments) jsou 

rozděleny na pobočky, odštěpné závody (dříve organizační složky) a tzv. “joint 

ventures” nebo konzorcia. Ať už je právní forma zahraniční entity jednotlivé banky 

jakákoliv, výše uvedené standardy zavádí právě v části čtvrté kritéria solventnosti, 

likvidity a spolupráce.10  

 

Kritéria solventnosti, likvidity a spolupráce jsou stěžejním přínosem výše uvedených 

standardů. Pokud jde o solventnost, z Minimálních standardů lze vyčíst jakýsi apel 

na princip, který je dnes běžný a který označujeme jako princip konsolidace. Zejména 

jde o tuto část: „Princip konsolidovaného dohledu je takový, že „mateřská“ banka 

a „domácí“ regulátor monitorují rizikové expozice – včetně výhledu koncentrace rizik 

a kvality aktiv – banky nebo bankovní skupiny pro kterou jsou odpovědni, stejně jako 

přiměřenost jejich kapitálu, na základě souhrnu obchodních operací bez ohledu 

na to, kde jsou prováděny.“11 Kritéria solventnosti, likvidity a spolupráce, společně 

s principem konsolidovaného dohledu daly později vzniknou první basilejské dohodě. 

Tzv. „Basel I“. 

 

2.1.2.1 První Basilejská dohoda 

 

První Basilejská dohoda (dále jen jako “Basel I”) zavádí institut kapitálové 

přiměřenosti (z angl. capital adequacy). Zároveň je zdůrazněno, že se jedná 

o minimální kapitálovou přiměřenost, a tedy že jednotliví národní regulátoři mají 

možnost stanovit kapitálovou přiměřenost přísněji, nežli je požadováno. Jedná 

se o první zavedení tohoto institutu v mezinárodním prostředí byť pouze 

                                                      
10 Principles for the Supervision of Bank's Foreign Establishments. Str. 2. In: . Basilej: Basilejský 

výbor pro bankovní dohled, 1983. Dostupné také z: https://www.bis.org/publ/bcbsc312.pdf.  
11 Ibid. Str. 4. 

https://www.bis.org/publ/bcbsc312.pdf
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doporučovacím způsobem. Basel I je zejména významný v tom, že se stal výchozím 

bodem pro současnou bankovní regulaci nejen v Evropě, ale po celém světě. 

Basel I byl schválen guvernéry národních bank zemí G-10  plus Švýcarska 

a Lucemburska v červenci 1988.12  

 

Čtrnáctý odstavec Basel I rozděluje kapitál na tzv. „Tier 1“, tedy základní kapitál 

či základní equitu, a tzv. „Tier 2“, tedy doplňkový kapitál.13 Toto rozdělení bylo 

zavedeno z důvodu snadnějšího dohledu nad bankovním systémem, který 

se v jednotlivých státech liší. Kapitál Tier 1 by měl být společný všem zemím, 

zatímco kapitál Tier 2 se může lišit nejen ve svém obsahu podle národního práva, 

ale také v tom kapitálovém požadavku, jenž stanoví lokální regulátor. Rozdělení 

kapitálu dle Basel I je dále zpřesněno v první příloze k této dohodě, v oddíle A, když 

je stanoveno, že14:  

 

1) Tier 1 kapitál se skládá ze: 

a. Splaceného základního kapitálu a akcií, jež představují právo na účast 

v korporaci a je s nimi spojeno právo na vyplacení dividendy 

(z angl. common stock); a 

b. Oznámené rezervy. 

2) Tier 2 kapitál se skládá z: 

a. Neoznámené rezervy; a 

b. Rezervy pro přecenění aktiv (z angl. asset revaluation reserves); a 

c. Obecné rezervy pro nesplacené půjčky; a  

d. Hybridních kapitálových nástrojů; a 

e. Podřízených dluhů.  

 

Každý z výše uvedených znaků je dále definován v téže příloze, oddílu C. Pokud jde 

o Tier 1 kapitál, jedná se o stálé akcie (tj. emitované a plně splacené akcie a trvalé 

                                                      
12 History of the Basel Committee. Bank for International Settlements [online]. 2016 [cit. 2017-11-18]. 

Dostupné z: https://www.bis.org/bcbs/history.htm. 
13 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: Basel I. Basilej: 

Basilejský výbor pro bankovní dohled, 1988. Dostupné z: https://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf. 
14 Ibid. Příloha 1, oddíl A. 

https://www.bis.org/bcbs/history.htm
https://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf
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nekumulativní prioritní akcie) a o oznámené rezervy (tj. zisk či přebytek vytvořený 

jejich vydělením pro účely rezerv).15 

 

Pokud jde o Tier 2 kapitál, definice výše uvedených pojmů v bodě 2) je závislá též 

na lokálním regulátorovi, tudíž se může lišit napříč jednotlivými státy. 

Z Tier 2 kapitálu se však nemohu nevěnovat  právě položce podřízených dluhů. 

Ve zbytku odkáži na přílohu Basel I16. Podstatným znakem je definice podřízených 

dluhů, která uvádí, že definice podřízeného dluhu zahrnuje obvyklé nezajištěné 

podřízené dluhopisové nástroje s původní minimální splatností pěti let s tím, 

že v průběhu posledních pěti let životnosti tohoto dluhopisového nástroje je tento 

nástroj předmětem amortizace ve výši 20 % ročně tak, aby byla dostatečně 

reflektována ztráta jeho hodnoty.17  

 

Z hlediska této práce je významné zahrnutí položky podřízených dluhů, neboť 

podřízené dluhopisy jsou formou podřízeného dluhu banky vůči jejím věřitelům. 

Zahrnutí takového nástroje je však v Basel I limitováno maximálně 50 %  kmenového 

kapitálu a je předmětem příslušných amortizací. Je tomu tak proto, že na rozdíl 

od některých jiných kapitálových nástrojů podřízené dluhopisy nemají schopnost 

absorbovat ztráty banky. 

 

Výše uvedené rozdělení kapitálu samo o sobě takový význam nemá. Je spíše prvním 

krokem k výpočtu poměru kapitálové přiměřenosti (z angl. capital adequacy ratio; 

dále jen jako „CAR“). Tento výpočet není nic jiného než „obyčejný“ matematický 

zlomek, jež vypadá následovně: 

 

𝐶𝐴𝑅 =  
𝑇𝑖𝑒𝑟 𝐼 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑇𝑖𝑒𝑟 𝐼𝐼 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑅𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜𝑣ě 𝑣áž𝑒𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

 

 

 

                                                      
15 Ibid. Příloha 1, oddíl C. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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Takový zlomek je vzorcem pro výpočet celkového CAR a CAR pro kapitál Tier 2, 

zatímco pro kapitál Tier 1 by tento vzorec vypadal: 

 

𝐶𝐴𝑅1 =  
𝑇𝑖𝑒𝑟 𝐼 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑅𝑖𝑧𝑖𝑘𝑜𝑣ě 𝑣áž𝑒𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že je nezbytné získat hodnotu rizikově vážených aktiv 

(z angl. risk-weighted assets; dále jen jako „RWA“), abychom mohli vypočítat 

hodnotu CAR a následně ji porovnat s požadavky Basel I. Výpočet RWA 

už je složitější a jeho náležitosti jsou stanoveny v příloze II Basel I. Pro snazší 

pochopení věci postačí, když pochopíme princip tohoto výpočtu. V praxi již tato 

problematika není ani zdaleka právní agendou, ale specializovaným oborem 

ekonomických, ekonometrických či matematických specialistů. RWA se vypočítají 

tak, že jednotlivá aktiva jsou rozdělena do košů podle jejich kvality a násobena 

koeficientem, jenž je uveden v příloze II Basel I. Jednotlivé hodnoty košů se následně 

sčítají. Basel I taktéž umožňuje určitou formu diskrece pro národní regulátory pokud 

jde o stanovení tohoto koeficientu. Jako praktický příklad výpočtu RWA lze uvést:  

 

𝑅𝑊𝐴 = 0 × (𝑘𝑜š 1) + 0,2 × (𝑘𝑜š 2) +  0,5 × (𝑘𝑜š 3) +  1 ×  (𝑘𝑜š 4) 

 

Ve výše uvedeném příkladu se koš 1 skládá z aktiv s nulovým rizikem, jako 

je například hotovost, koš 2 se skládá z aktiv s nízkým rizikem, jako jsou například 

půjčky bankám ze zemí OECD, koš 3 se skládá z aktiv se středním rizikem, jako jsou 

například hypotéky, a koš 4 se skládá ze zbylých aktiv, jako jsou například půjčky 

nebankovním subjektům.18 

 

Jelikož už nyní lze dopočítat CAR, nezbývá než uvést jednotlivé hodnoty, 

které Basel I zavedl. Basel I požaduje, aby celkový CAR byl minimálně 8 % s tím, 

že kapitál Tier 1 musí být alespoň 4 %.19  S odstupem dnešní doby již lze hodnotit, 

zda byl Basel I úspěšný projekt či nikoliv. Výše uvedená studie uvádí, že: „Výsledky 

                                                      
18 VAN ROY, Patrick. The impact of the 1988 Basel Accord on banks’ capital ratios and credit risk-

taking: an international study. Str. 5. Belgické království, 2005. Université Libre de Bruxelles, 

European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics. 
19 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: Basel I. Str. 14. Basilej: 

Basilejský výbor pro bankovní dohled, 1988. Dostupné z: https://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf. 

https://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf
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ukazují, že tlak regulace byl úspěšný ve zvýšení CAR podkapitalizovaných bank 

v Kanadě, Japonsku, Velké Británii, Spojených státech, ale nikoliv už ve Francii 

a Itálii.“ 20  Zároveň je však dodáváno, že získat relevantní data je kolikrát 

problematické, neboť jsou zpravidla důvěrné povahy. I tak lze podle mého soudu 

považovat tato navýšení za úspěch Basel I.  

 

Osobně bych přidal mezi další úspěchy i samotnou skutečnost, že tato, v podstatě 

nezávazná pravidla, měla vůbec takový dopad, a zejména, že platforma, která 

je vytvořila, byla ochotna a schopna se na těchto pravidlech shodnout a zakotvit 

tak de facto precedent regulatorního rámce. Z dnešního pohledu již vnímáme Basel I 

jako zastaralý a nedokonalý. Například proto, že hlavním rizikem, kterému se snaží 

Basel I bránit, je tzv. kreditní riziko (někdy též označováno jako úvěrové riziko). 

Jedná se o riziko selhání třetí osoby vzhledem ke splnění povinností, ke kterým se tato 

osoba zavázala. Nicméně z dnešního pohledu bychom nepochybně měli tendence 

zabezpečit banky i proti tržnímu riziku a možná i měnovému riziku. Tržní riziko bylo 

nakonec k rizikům bankovního sektoru přiřazeno až doplněním v roce 1996. 

Mezi nedokonalosti Basel I také patří nedostatečná míra reflexe ratingů nebo půjček 

stejné třetí osobě, pokud je tato půjčka zahrnuta do účetní rozvahy či nikoliv. Zahrnutí 

či nezahrnutí určité půjčky do účetní rozvahy totiž hraje roli při výpočtu RWA. 

Někteří akademici dodávají, že: „Nedostatek citlivosti k riziku v Basel I narušuje 

proces ekonomického rozhodování.“21  

 

I přes nedostatky Basel I můžeme dle mého názoru konstatovat, že jako první 

smysluplnější pokus o vytvoření regulatorního rámce pro bankovní systém byla tato 

dohoda úspěšná. Výše uvedené má za cíl poskytnout vhled do prvního právního 

uchopení problematiky kapitálové přiměřenosti, což je nejdůležitější část Basel I. 

Jelikož se tato práce dále zabývá problematikou podřízených dluhopisů, 

je momentálně nejdůležitější zdůraznit, že mezi Tier 2 kapitál jsou započítávány 

i podřízené dluhy. To je výchozí bod nejen této kapitoly o kapitálové přiměřenosti.  

 

                                                      
20 VAN ROY, Patrick. The impact of the 1988 Basel Accord on banks’ capital ratios and credit risk-

taking: an international study. Str. 26. Belgické království, 2005. Université Libre de Bruxelles, 

European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics. 
21 SAIDENBERG, Marc a Til SCHUERMANN. The New Basel Capital Accord and Questions for 

Research. Str. 7. New York, 2003. Working paper. Federal Bank of New York. 
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2.1.2.2 Basel II 

 

Nedostatky Basel I vedly k vytvoření druhé Basilejské dohody, tedy tzv. “Basel II”. 

Byť byl první návrh Basel II připraven již v roce 1999, postupné přípravy na jeho 

finální znění zabraly poměrně hodně času, když k jeho publikaci došlo až v červnu 

roku 2004. 

 

Jestliže jsem výše zmiňoval právě nedostatečnou citlivost první Basilejské dohody 

s ohledem na hodnocení rizik, lze tuto problematiku dále rozvést. V bodě  2.1.2.1 

je uvedeno, že jednotlivá aktiva u RWA jsou rozdělena do košů podle jejich kvality 

a násobena jednotlivými koeficienty. Tento koeficient podle Basel I mohl 

být 0 %, 20 %, 50 % nebo 100 %. Problém ale nastává v momentě, kdy jsou dlužníci 

banky jedné skupiny rozdílně rizikoví, ale jsou hodnoceni tímtéž koeficientem. 22 

Tak například pro výpočet RWA jsou nároky soukromého sektoru násobeny 

v souladu s druhou přílohou Basel I koeficientem 100 %. 23  Nicméně je však 

nepochybné, že schopnost jednotlivých korporací splácet úvěr se liší. Nepochybně 

je menší riziko nesplacení úvěru u společnosti Apple, jež je známa svojí vysokou 

likviditou a tím i nízkým rizikem nesplacení úvěru, oproti riziku nesplacení úvěru 

u společnosti Student Agency. Tyto rozdíly však Basel I vůbec nerozlišuje. 

 

Už letmým pohledem na Basel II a zvláště při jeho porovnání s Basel I zjistíme 

rozsáhlé změny. Zatímco Basel I má přibližně 30 stran i s přílohami, Basel II 

už dosahuje 250 stran. Samozřejmě že kvalita bankovní regulace není o rozsahu, 

ale o schopnosti zabránit bankovní krizi. K tomu se však dostanu ještě ke konci této 

podkapitoly. U Basel II je na první pohled zřejmé, že došlo ke značnému 

rozpracování celé problematiky. Asi nejzásadnější změnou je, že Basel II rozdělil 

celou problematiku do tří základních pilířů: 

 

1) První pilíř – minimální kapitálové požadavky,  

2) Druhý pilíř – proces posouzení / vyhodnocení dohledu (z angl. supervisory 

review), 

                                                      
22 TANAKA, Misa. The Macroeconomic Implications of the New Basel Accord [online]. Str. 3. 

Mnichov, 2003 [cit. 2017-11-21]. Dostupné z: https://academic.oup.com/cesifo/article-

abstract/49/2/217/533785. Ifo Institute for Economic Research. 
23 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: Basel I. Basilej: 

Basilejský výbor pro bankovní dohled, 1988. Dostupné z: https://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf. 

https://academic.oup.com/cesifo/article-abstract/49/2/217/533785
https://academic.oup.com/cesifo/article-abstract/49/2/217/533785
https://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf
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3) Třetí pilíř – tržní disciplína.24  

 

Nejzásadnější změna, která s Basel II přichází a která se projevuje hned v rámci 

prvního pilíře, reaguje na kritiku Basel I a zavádí detailnější hodnocení úvěrového 

rizika. Problematika je rozebrána v dohodě samé velmi specificky. V zásadě 

se rozdělují jednotlivé nároky podle strany, vůči které mohou být tyto nároky 

uplatněny. V závislosti na ratingu těchto třetích stran je pak vyhodnocováno kreditní 

neboli úvěrové riziko. V praxi to vypadá například tak, že u nároků za korporátní 

klientelou jsou aktiva při ratingu AAA až AA- násobena 20 % a při ratingu 

od A+ do A- jsou aktiva násobena 50 %  atd.25  

 

V rámci prvního pilíře, který je v Basel II rozpracován nejpodrobněji, nemusí 

docházet pouze k hodnocení aktiv, respektive jejich rizika, pouze na základě externích 

ratingů, ale banka může využívat i svoje interní systémy pro hodnocení rizika. Jelikož 

hodnocení rizika v rámci basilejských dohod není tématem této práce, odkázal bych 

v podrobnostech hodnocení rizika a výhod či nevýhod Basel II na další akademické 

práce.26 

 

Ačkoliv jisté náznaky v oblasti dohledu, respektive jeho vyhodnocování a posuzování 

se objevily již v Basel I, lze druhý pilíř Basel II označit de facto za nový. Druhý pilíř 

Basel II není ani zdaleka tak rozpracován jako pilíř první, nicméně to je do značné 

míry způsobeno i nedostatkem pravomoci BCBS v této oblasti. Druhý pilíř zahrnuje 

především určité vedení ze strany jednotlivých regulátorů, například formou 

doporučení či sdělení, a to ve vztahu k jednotlivým rizikům (operační, úrokové, 

kreditní atd.). Vhodný přehled jednotlivých rizik, kterým banky při svých činnostech 

čelí, je uveden jako Příloha 1. 

 

 

                                                      
24 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: Basel II. Str. 18. Basilej: 

Basilejský výbor pro bankovní dohled, 2004. Dostupné z: https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf. 
25 Ibid. Paragraf 66 an. 
26 MCALEER, Michael, Juan-Ángel JIMÉNEZ-MARTÍN a Teodosio PÉREZ-AMARAL. Has the 

Basel II Accord Encouraged Risk Management During the 2008-09 Financial Crisis?. 2009. Erasmus 

University Rotterdam, Complutense University of Madrid, Complutense University of Madrid. 

https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf
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Tento dohled je v souladu s Basel II prováděn s ohledem na čtyři základní principy27:  

 

1) Banky by měly mít proces pro hodnocení jejich celkové kapitálové 

přiměřenosti s ohledem na jejich rizikový profil a strategii pro zachování 

jejich kapitálové úrovně; 

2) Jednotliví regulátoři by měli dohlížet a vyhodnocovat strategie a vnitřní 

hodnocení kapitálové přiměřenosti, které provádí sama banka, jakož 

i schopnost těchto bank monitorovat a zajistit jejich soulad s regulatorními 

požadavky CAR. Jednotliví regulátoři by měli přijmout vhodná opatření, 

pokud s těmito vnitřními procesy nejsou spokojeni; 

3) Jednotliví regulátoři by měli očekávat, že banky budou operovat 

nad minimálními regulatorními požadavky CAR a měli by mít možnost 

po bankách požadovat úroveň CAR vyšší než minimální; 

4) Jednotliví regulátoři by měli zasáhnout v raném stádiu tak, aby zabránili 

propadu pod minimální požadovanou úroveň, jež je vyžadována pro 

charakteristiku rizika jednotlivých bank, a měli by požadovat rychlý ozdravný 

zásah, pokud nebude kapitál zachován v dostatečné míře nebo nebude rychle 

obnoven.  

 

Jedním z nástrojů druhého pilíře, který je odborné veřejnosti velice známý, 

jsou tzv. stress testy. Právě ty mají za cíl vyzkoušet požadavky prvního pilíře 

a vyhodnotit tak připravenost jednotlivých bank na potencionální finanční krizi. 

 

K celkovému přehledu o Basel II zbývá doplnit informace o třetím pilíři této dohody. 

Ten se zabývá tržní disciplínou jednotlivých bank, kterou si tvůrci Basel II 

představovali jakou soubor požadavků na zveřejňování informací, které by jinak 

uveřejněny nebyly. V praxi jde tedy zejména o zveřejnění toho, jak jednotlivé banky 

naplňují požadavky stanovené v prvním pilíři Basel II. 

 

Basel II se později stal pro několik svých nedostatků terčem kritiky některých 

akademiků a praktiků. Někteří dokonce namítali, že Basel II buď zavinil nebo výrazně 

                                                      
27 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: Basel II. Str. 159 an. 

Basilej: Basilejský výbor pro bankovní dohled, 2004. Paragraf 725 a následující. Dostupné z: 

https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf. 

https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf
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přispěl ke vzniku finanční krize v roce 2008. Poměrně přehledně zpracovává 

nedostatky Basel II Francesco Cannata, když rozebírá jednotlivé argumenty, které 

se v akademické sféře objevily, a postupně je vyvrací. Nejzásadnějším argumentem 

pak zůstává účinnost samotného Basel II, když v jádru vzniku finanční krize, tedy 

ve Spojených státech amerických, došlo k zavedení pravidel Basel II de facto 

až po vzniku finanční krize. Pan Cannata nakonec vhodně uzavírá tím, že: „...Ačkoliv 

Basel II nehrál hlavní roli ve finanční krizi, odhalil – podle našeho názoru - některé 

aspekty, které vyžadují změny nebo přehodnocení.“28 

 

2.1.2.3 Basel III 

 

Basel II však není poslední Basilejskou dohodou, kterou BCBS publikoval. 

Především s ohledem na nedostatky Basel II, které se projevily nebo by se bývaly 

byly projevily, kdyby byl Basel II v té době plně funkční, při finanční krizi v roce 

2008, pokračoval BCBS ve své kontinuální snaze o zlepšení regulace bankovního 

systému. Třetí Basilejská dohoda, neboli „Basel III“, však již není samostatně 

fungující doporučení Basilejského výboru, ale spíše systém několika jednotlivých 

doporučení či zpráv, které dohromady tvoří onen tzv. Basel III. 

Basel III je pro účely této práce stěžejní a to ze tří důvodů. Za prvé je aktuálně platný. 

Za druhé stanovuje požadavky na kapitál Tier 2 a současně stanovuje jakými nástroji 

lze tento kapitálový požadavek splnit. A za třetí - a to souvisí taktéž se zmíněnou 

aktuální platností – se de facto stal podkladem či předlohou pro aktuálně platný 

a účinný právní rámec obezřetnostních požadavků na úvěrové instituce, investiční 

podniky a na jejich dohled. To vyplývá mimo jiné již z prvního paragrafu recitálu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013, 

o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (dále jen 

jako „CRR“). 

Jak jsem již zmínil výše, Basel III zejména reaguje na nedostatky Basel II a dále pak 

na příčiny a důvody vzniku finanční krize v roce 2008. Co se tedy změnilo? 

Nepochybně významnou změnou je reakce na skutečnost, že úroveň kapitálu před 

                                                      
28 CANNATA, Francesco a Mario QUAGLIARIELLO. The role of Basel II in the subprime financial 

crisis: guilty or not guilty?[online]. Str. 19. Milán, 2009 [cit. 2017-11-21]. Dostupné z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1330417. Università Bocconi. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1330417
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Basel III se ukázala být nejen nedostatečně kvalitní, ale též relativně nízká.29 Obecně 

by se dalo říci, že praxe ukázala potřebu zpřísnit bankovní regulaci.  

Situaci dobře vysvětluje Hervé Hannoun, zástupce generálního manažera BIS, když 

uvádí „Basilejský výbor reagoval zvýšením kvality kapitálu, jakož i jeho úrovně. 

Reformní balíček zúžil definici kmenového kapitálu (z angl. common equity), omezil 

aktiva, jež se kvalifikují jako Tier 1 kapitál, zavádí harmonizované obezřetností filtry 

a odpočty (z angl. prudential filters and deductions) a zvyšuje transparentnost a tržní 

disciplínu prostřednictvím oznamovacích požadavků.“ 30  Z těchto novinek 

se vzhledem k tématu práce zaměřím právě na první větu výše uvedené citace, tedy 

změny v oblasti kapitálových požadavků.  

Zvýšení kvality a úrovně kapitálu není provedeno jen zvýšením příslušných poměrů, 

ale samotné zvýšení je zdůrazněno v textu Basel III explicitně. 31 Kapitál je rozdělen 

na Tier 1, který se dále dělí na kmenový kapitál Tier 1 a dodatečný kapitál Tier 1, 

a kapitál Tier 2.32 Požadavek na kmenový kapitál Tier 1 činí alespoň 4,5 % RWA, 

Tier 1 kapitál alespoň 6 % a celkově, tedy společně s kapitálem Tier 2, je požadavek 

na kapitál alespoň 8 %. Pro srovnání, kapitál Tier 1 byl na základě Basel II „pouhá“ 

2 %.33 Vhodný přehled o postupném navyšování kapitálového požadavku poskytuje 

tabulka uvedená jako Příloha 2.34 

Jelikož není podstatou této práce podrobná analýza Basel III, budu se dále v této 

podkapitole zabývat pouze Tier 2 kapitálem. Systematický přehled Basel III 

je uveden jako Příloha 3. 35 

                                                      
29 OJO, Marianne. Basel III and Responding to the Recent Financial Crisis: Progress Made by the 

Basel Committee in Relation to the Need for Increased Bank Capital and Increased Quality of Loss 

Absorbing Capital [online]. Str. 3. USA, 2010 [cit. 2017-11-23]. Dostupné z: 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1680886. North West University; American Accounting Association. 
30 HANNOUN, Hervé. Towards a Global Financial Stability Framework. Projev na 45. SEACEN 

konferenci guvernérů. Str. 11. Cambodia, 2010. 

Dostupné z: https://www.bis.org/speeches/sp100303.pdf  
31 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and benking systems: Basel III. 

Str. 12 an. Basilej: Basilejský výbor pro bankovní dohled, 2010. Dostupné z: 

https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf. 
32 Ibid. Paragraf 49. 
33 WENT, Peter. Basel III Accord: Where Do We Go From Here? [online]. Str. 4. Jersey City, USA, 

2010 [cit. 2017-11-23]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1693622. CLS Bank International. 
34 Basel III: international regulatory framework for banks. Bank for International Settlements [online]. 

Basilej [cit. 2017-11-23]. Dostupné z: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm?m=3%7C14%7C572. 
35 Ibid. 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1680886
https://www.bis.org/speeches/sp100303.pdf
https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1693622
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm?m=3%7C14%7C572
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Dle Basel III  je cílem Tier 2 kapitálu mimo jiné absorbovat ztráty banky při velmi 

problematické situaci, která se by se blížila insolvenci nebo dnes již jiným známým 

postupům (např. dle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním 

trhu). Basel III v této souvislosti hovoří o tzv. „gone-concern basis“. Mezi jednotlivé 

elementy Tier 2 kapitálu, které jsou způsobilé k zařazení do této skupiny, 

patří i „nástroje emitované bankou, které splňují kritéria pro zařazení do Tier 2 

kapitálu a nejsou zařazeny v Tier 1 kapitálu“36. Z mého osobního pohledu se jedná 

o definici v kruhu, která není příliš přínosná, a domnívám se, že jen ztěžuje 

problematiku už tak komplikované regulace. Nicméně lze v analýze pokračovat 

a dohledat kritéria zařaditelnosti emitovaných nástrojů do kapitálu Tier 2. 

Tato kritéria jsou následující: 

1) Nástroje jsou emitované a splacené; 

2) Nástroje jsou podřízené vkladatelům a všeobecným věřitelům banky; 

3) Nástroje nejsou zabezpečeny, ani kryty zárukou (z angl. guarantee) ze strany 

emitenta, jeho příbuzné entity nebo jiného uspořádání, které právně nebo 

ekonomicky zvyšuje senioritu nároku vůči vkladatelům a všeobecným 

věřitelům banky; 

4) Splatnost: 

a. Minimální originální splatnost je 5 let; 

b. Zahrnutí do regulatorního kapitálu ve zbývajících pěti letech před 

splatností bude amortizováno na základě principu lineárního 

umořování; 

c. Nástroje nemají žádnou formu navýšení či jinou pobídku k odkupu; 

5) Nástroje mohou být vykoupeny z iniciativy emitenta nejdříve po uplynutí pěti 

let: 

a. K využití kupní opce (z angl. call option) musí banka získat předběžný 

souhlas regulátora; 

b. Banka se nesmí dopustit ničeho, co by mohlo vytvořit očekávání, 

že koupě bude realizována; a  

c. Banka nesmí realizovat koupi, ledaže: 

                                                      
36 Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and benking systems: Basel III. 

Str. 17. Basilej: Basilejský výbor pro bankovní dohled, 2010. Dostupné z: 

https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf. 

https://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf
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i. Nahradí zakoupivší nástroj kapitálem stejné nebo lepší kvality 

a toto nahrazení je provedeno za podmínek, které jsou 

udržitelné z hlediska příjmové kapacity banky; nebo 

ii. Banka musí prokázat, že její kapitálová pozice je řádně 

či dostatečně nad minimálním kapitálovým požadavkem i poté, 

co je koupě uskutečněna. 

6) Investor nesmí mít právo zesplatnit úhradu předem naplánovaných plateb 

(ať ve formě kupónu či jistiny), ledaže dojde k bankrotu a likvidaci; 

7) Nástroj nemůže obsahovat rys úvěrově citlivé dividendy, tedy dividendy nebo 

kupónu, která je pravidelně znovu stanovena zcela nebo zčásti na úvěrové 

pozici bankovní instituce; 

8) Ani banka ani příbuzná strana, nad kterou banka vykonává kontrolu nebo 

ji značně ovlivňuje, nemůže zakoupit nástroj; 

9) Pokud není nástroj emitován provozní entitou nebo holdingovou společností 

v konsolidované skupině (například tzv. SPV, tedy účelově založená 

společnost), výnosy musí být bezprostředně k dispozici bez omezení této 

provozní entity nebo holdingové společnosti v konsolidované skupině 

ve formě, která naplní nebo přesáhne všechna ostatní kritéria pro zahrnutí 

do kapitálu Tier 2.37 

Kritéria zařaditelnosti emitovaných nástrojů do kapitálu Tier 2 jsou z hlediska tématu 

této práce nejdůležitější z Basel III. Nicméně ani tak si neodpustím lehké zhodnocení 

předmětné úpravy. Jaký tedy je Basel III z globálního hlediska? Jaké má slabiny 

či naopak silné stránky? A konečně, jaký vývoj vzhledem k Basilejským dohodám 

lze očekávat do budoucna?  

Basel III je vlastně první Basilejská dohoda, která bere v potaz makroobezřetnostní 

požadavky. Tj. jako první z výše zmíněných dohod bere v potaz systematické riziko 

a jeho provázanost mezi bankami i jednotlivými trhy. Zároveň však Basel III 

zachovává veškeré mikroobezřetnostní požadavky, které byly zavedeny 

prostřednictvím Basel I a Basel II. V tomto směru se nepochybně jedná o obrovský 

krok vpřed z hlediska bankovní regulace. 

                                                      
37 Ibid. Paragraf 58. 
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Kam povede Basel III? Pokud jde o bankovnictví jako takové, je pravděpodobné, 

že dojde k následujícím událostem: (i) jelikož banky budou nuceny navýšit 

regulatorní kapitál, mělo by dojít k vyšší frekvenci emisí investičních nástrojů; 

(ii) sníží se pravděpodobnost finančního zásahu ze strany státu za účelem záchrany 

banky; (iii) je pravděpodobné, že banky pozastaví nebo zmírní výplatu dividend 

za účelem navýšení likvidity jako takové; (iv) dojde ke zvýšení odolnosti bankovního 

sektoru jako celku. Otázkou však zůstává, zda-li náklady na navýšení kapitálu a jeho 

správu jsou dostatečně vykompenzovány pozitivními efekty snížení rizika úpadku 

bankovního sektoru.38 

Ačkoliv Basel III nepochybně kapitálovou přiměřenost navýšil a dalo by se říci, 

že tím splnil jeden ze svých cílů existence, ani tak se nevyhnul kritice akademiků. 

Jedním z hlavních bodů těchto kritik je věrohodnost úvěrových ratingů (z angl. credit 

rating) a ratingových agentur jako takových.39 Jejich důvěryhodnost byla nalomena 

ratingy, které byly udělovány v průběhu procesu sekuritizace, jež byla v konečném 

důsledku jednou z příčin finanční krize. Basel III však tuto problematiku ve svém 

textu nedostatečně zohlednil. 

Výše jsem tedy analyzoval Basel III jako nástroj bankovní regulace a to zejména 

s ohledem na Tier 2 kapitál, který je pro účely této práce nejdůležitější. V rámci 

komplexnosti této rigorózní práce jsem pro úplnost zahrnul globální pohled na tuto 

regulaci včetně její kritiky, která otevírá možnosti pro zlepšení kvality bankovní 

regulace tak, aby lépe reagovala na faktický stav na trhu. BCBS by si však měl být 

vědom, že banky jsou regulací už nyní poměrně zahlceny a přeregulace trhu může 

značně zbrzdit jeho výkonnost v příštích letech. 

 

 

                                                      
38 WENT, Peter. Basel III Accord: Where do we go from here? [online]. Str. 8. Jersey City, USA, 2010 

[cit. 2018-01-29]. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1693622. Paper. 

GARP Research Center. 
39 OJO, Marianne. Preparing for Basel IV – Why Liquidity Risks Still Present a Challenge to 

Regulators in Prudential Supervision [online]. 2016 [cit. 2018-01-29]. Str. 10. Dostupné z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1729057. Paper. North West University; 

American Accounting Association. 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1693622
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1729057
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2.2 Aktuální právní úprava 

 

Od Basel III bych se nyní rád přesunul k právní úpravě, která je pro Českou republiku 

závazná a aktuální. Ta samozřejmě do jisté míry z Basel III vychází. Primárně 

se jedná o úpravu unijní, která se skládá ze CRR a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013, o přístupu k činnosti úvěrových institucí 

a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky 

(dále jen jako “CRD IV”). Na úrovni českého práva je pak nezbytné zmínit zejména 

zákony č. 21/1992 Sb., zákon o bankách (dále jen jako “ZoB”), zákon 

č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen jako “ZPKT”), 

ale například i vyhlášku č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních 

a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry (dále jen jako “Vyhláška”). 

 

Všechny výše uvedené právní normy tvoří páteř regulace bankovnictví v České 

republice. V této kapitole bych se rád věnoval analýze současné právní úpravy právě 

vzhledem k požadavkům na kapitál Tier 2. Tato kapitola navazuje na předchozí 

kapitolu druhé části o kapitálové přiměřenosti, která se věnovala jejímu vývoji. 

Tato kapitola je již podstatně důležitější a to proto, že je za prvé aktuální, nikoliv 

historická, a za druhé, zejména z této kapitoly bude vycházet třetí a čtvrtá část 

rigorózní práce, která se zaměřuje na instrumenty, jimiž lze požadavek kapitálové 

přiměřenosti naplnit.  

 

Aktuálnost této právní úpravy, kterou uvádím v odstavci výše, lze jednoduše 

dokumentovat na příkladu tzv. pákového poměru (z angl. leverage ratio). 

Jeho definice a výše má být v souladu s recitálem 93 CRR pevně definována 

a kalibrována v první polovině roku 2017 s výhledem, že od prvního ledna 2018 

se z pákového poměru a oznamování jeho výše stane vynutitelný závazek. 

To se skutečně stalo postupným přijímáním doprovodné legislativy. Pokud jde 

o dohled nad dodržováním CRR, bylo přijato prováděcí nařízení Komise 

(EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické 

normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, které bylo dále změněno 

prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/428 ze dne 23. března 2016, kterým 

se v souvislosti s podáváním zpráv o pákovém poměru mění prováděcí nařízení 
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EU č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání 

zpráv institucí pro účely dohledu. Právě to druhé prováděcí nařízení Komise mimo 

jiné řeší způsob reportování pákového poměru. Tento příklad aktuálnosti však 

samozřejmě není jediný, který by dokládal, že předmětná bankovní regulace 

se de facto stále utváří v čase. 

 

 

2.2.1 První pilíř bankovní unie a “páteřní” právní úprava 

(CRR+CRD IV) 
 

Podobně jako Basel III, ani právní úprava CRR a CRD IV nebyla vytvořena 

bez předchozího vývoje. Již z označení CRD IV je patrné, že se jedná o třetí 

pozměňovací balíček původní směrnice CRD (z angl. Capital requirements directive). 

První změna této dvojice předpisů přišla v roce 2008, druhá pak záhy v roce 2009.40  

 

Vývoj této evropské legislativy v zásadě kopíruje vývoj Basilejských dohod, 

byť lze dohledat drobná zpoždění nebo diskrepance, které jsou však spíše důsledkem 

přípravy legislativy na evropské úrovni, nežli jiným úmyslem evropských 

zákonodárců. K přijetí třetího pozměňovacího balíčku došlo zejména kvůli potřebě 

navýšit kvalitu i kvantitu kapitálových požadavků a zavedení nových pravidel 

s ohledem na pákové poměry a jejich reportování či nových pravidel proticyklických 

rezerv (z angl. counter-cyclical buffers).41  

 

Při přípravě tohoto právního předpisu je potřeba zmínit přístup Evropského 

parlamentu a jiných orgánů EU k tomu, jak bankovní systém regulovat. Přímo recitál 

CRR uvádí, že: „V zájmu právní jistoty a vzhledem k potřebě zajistit rovné podmínky 

v rámci Unie je pro fungování vnitřního trhu zásadní přijmout jednotný soubor 

předpisů pro všechny účastníky trhu. Aby nedošlo k narušení trhu a k regulatorní 

                                                      
40 European Commission: Prudential requirements, legislative history [online]. [cit. 2018-01-30]. 

Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-

supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/prudential-

requirements_en#legislative-history.  
41 AYADI, Rym, Emrah ARBAK a Willem PIETER DE GROEN. Implementing Basel III in Europe: 

Diagnosis and Avenues for Improvement [online]. [cit. 2018-01-30]. Str. 11. Dostupné z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2098932. Paper. Centre for European Policy 

Studies (CEPS). 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/prudential-requirements_en#legislative-history
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/prudential-requirements_en#legislative-history
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/prudential-requirements_en#legislative-history
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2098932
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arbitráži, měly by minimální obezřetnostní požadavky zajistit maximální úroveň 

harmonizace.“42 

 

Tento jednotný přístup k regulaci bez většího rozlišení významnosti regulované 

instituce, pokud jde o minimální obezřetnostní požadavky, je velmi významný právě 

z hlediska regulatorní arbitráže, která nebyla proti EU v posledních dvaceti letech 

vedena. I tak se však objevuje kritika s ohledem na to, že jednotný přístup k regulaci 

nezabrání drobným narušením soutěže mezi bankami. Zejména jde o formu veřejných 

záruk pro systémově významné banky43 („Too big to fail“ doktrína). Osobně bych 

dnes již argumentoval, že s přijetím Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy 

a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (dále jen jako „BRRD“) 

se tento problém minimalizuje. 

 

Pro úplnost jen dodám, že k uvedení důvodu regulace a přístupu k ní, je nezbytné 

doplnit cíl, který tato regulace sleduje. Ten je stanoven velmi široce, konkrétně 

se jedná o řádné fungování vnitřního trhu44, posílení důvěry ve stabilitu institucí, 

zejména v období krize45 a zajištění finanční stability46. 

 

Po úvodu do CRR a CRD IV, objasnění důvodu vzniku této regulace, uvedení 

přístupu EU k této regulaci a po shrnutí cílů této regulace, bych nyní přistoupil 

k celkové systematice této regulace a následně analyzoval do detailu požadavky 

pro naplnění kapitálu Tier 2. 

 

*** 

 

                                                      
42 Recitál 9, CRR. 
43 MASERA, Rainer. CRR/CRD IV: The Trees and the Forest [online]. 2014 [cit. 2018-01-31]. Str. 10. 

Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418215. Paper. Università degli 

Studi Guglielmo Marconi. 
44 Recitál 7, CRR. 
45 Recitál 12, CRR. 
46 Recitál 14, CRR. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418215
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Aplikovatelnost nařízení CRR se datuje k prvnímu lednu 201447  s tím, že některé 

požadavky se rozprostřou v horizontu šesti let. Systematika této regulace spočívá 

v třískupinové struktuře, která se poté dále dělí. Základem celé regulace jsou tyto 

tři skupiny požadavků: 

 

(i) Standardy kapitálu; 

(ii) Standardy likvidity; 

(iii) Správa společnosti (korporace). 

 

Přehledné a ucelené schéma CRR a CRD IV je uvedeno jako Příloha 4 a dle této 

struktury budu postupovat i v analýze této regulace.48 Z hlediska zaměření regulace 

jsou kapitálové požadavky tou nejpodstatnější náležitostí. Ve schématu, které 

je uvedeno jako Příloha 4, tvoří kapitálové požadavky první pilíř první skupiny, 

tedy skupiny standardu kapitálu. V samotném CRR se jedná o druhou část, 

články 25 a následující. Jelikož se tato problematika přímo dotýká tématu práce, 

níže je analyzována podrobněji. Prozatím postačí, že tento kapitál je vytvářen 

za účelem absorpce ztrát v momentech finanční krize a že jeho dělení kopíruje 

Basel III. Kapitál dělíme na Tier 1 a Tier 2, přičemž kapitál Tier 1 je součtem 

kmenového kapitálu Tier 1, který je svou povahu „nejčistší“, tedy nejlépe dosažitelný, 

likvidní a na peníze snadno přeměnitelný, a vedlejšího kapitálu Tier 1.49  

 

Cílem druhého pilíře je upevnit vztah mezi rizikovým profilem instituce, rizikovým 

managementem, systémem zmírnění rizika a kapitálovým plánováním. Jak je vidět 

ze schématu, které je uvedeno jako Příloha 4, hlavní složkou druhého pilíře 

je tzv. Proces přezkumu v rámci dohledu (z angl. Supervisory review and evaluation 

proces; dále jen jako „SREP“), který je dotvářen tzv. Vnitřním procesem hodnocení 

kapitálové přiměřenosti (z angl. Internal capital adequacy assessment proces; 

                                                      
47 European Commission: Law, Banking Prudential Requirements, Law details [online]. [cit. 2018-01-

31]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-regulation-eu-no-575-

2013/law-details_en.  
48 MASERA, Rainer. CRR/CRD IV: The Trees and the Forest [online]. 2014 [cit. 2018-01-31]. Str. 13. 

Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418215. Paper. Università degli 

Studi Guglielmo Marconi. 
49 Článek 25 CRR. 

https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-regulation-eu-no-575-2013/law-details_en
https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-regulation-eu-no-575-2013/law-details_en
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418215
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dále jen jako „ICAAP“). 50  SREP jako takový přitom vychází z CRD IV, 

čímž se dokumentuje velká provázanost směrnice s nařízením. Dokonce i recitál 

CRR upozorňuje na to, že oba právní předpisy je zapotřebí studovat současně. 

Tento pilíř již není stěžejní pro téma této rigorózní práce, proto v podrobnostech 

odkáži na příslušného regulátora51 a  jeho nespočet instrukcí (z angl. guidelines), 

otázek a odpovědí a jiných právně nezávazných, avšak doporučujících dokumentů.  

 

Třetí pilíř první skupiny je pak označován jako tržní disciplína, nicméně přiléhavější 

označení by bylo bývalo transparentnost. Jedná se o to, že Evropský orgán 

pro bankovnictví (z angl. European Banking Authority; dále jen jako „EBA“) 

má mandát k podpoře transparentnosti, integrity a bezpečnosti finančních institucí. 

V praxi jde zejména o pravidelné ohlašovací povinnosti jednotlivých institucí tak, 

aby relevantní regulátor měl k dispozici data pro zhodnocení dodržování bankovní 

regulace52. V praxi se pak jednotlivé instituce opět řídí nespočtem instrukcí, otázek 

a odpovědí a jiných právně nezávazných, avšak doporučujících dokumentů. 

 

Druhá skupina předmětné regulace spočívá ve stanovených standardech pro dostatek 

likvidity dohlížených subjektů. Tyto standardy jsou dvojího druhu. Za prvé, 

tzv. Požadavek na krytí likvidity (z angl. Liquidity Coverage Requirements; 

dále jen jako „LCR“), v rámci kterého jsou banky povinny držet vysoce kvalitní 

(likvidní) aktiva za účelem krytí odlivu hotovosti při zhoršených finančních 

podmínkách po dobu alespoň třiceti dní. Cílem tohoto ukazatele je pozvednout 

krátkodobou odolnost finančních institucí. Tím druhým ukazatelem je tzv. Ukazatel 

čistého stabilního financování (z angl. Net Stable Funding Requirement; dále jen jako 

„NSFR“). NSFR má za cíl, že finanční závazky musí být adekvátně financovány 

na dlouhodobé bázi. 53  Podobně jako u výše uvedeného i zde EBA vydává řadu 

doporučovacích právních dokumentů. Například instrukce pro zveřejňování LCR. 

Poslední skupina v rámci předmětné regulace je tvořena správou společnosti 

                                                      
50 European Banking Authority: Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) and Pillar 

2 [online]. [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-

policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2.  
51 Ibid. 
52 European Banking Authority: Transparency and Pillar 3 [online]. [cit. 2018-01-31]. Dostupné z: 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/transparency-and-pillar-3.  
53 MASERA, Rainer. CRR/CRD IV: The Trees and the Forest [online]. 2014 [cit. 2018-01-31]. Str. 18. 

Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418215. Paper. Università degli 

Studi Guglielmo Marconi. 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/transparency-and-pillar-3
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418215
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(korporace). Tato pravidla jsou určena k tomu, aby společnosti zaváděly vnitřní 

předpisy tak, aby jejich aktivita byla co nejvíce v souladu s předmětnou regulací. 

Jednou z nejzásadnějších složek této skupiny je pak výše uvedený ICAAP, 

který je opět dále specifikován v relevantních dokumentech EBA. 

 

Výše jsem rozebral systematiku bankovní regulace jak je tvořena CRR a CRD IV. 

Nyní bych přistoupil k tomu nejpodstatnějšímu - k analýze Tier 2 kapitálu 

a podmínek, které musí být splněny, aby daný investiční nástroj mohl být jako Tier 2 

kapitál započítán.  

 

*** 

 

Z hlediska povinnosti naplnit kapitálové požadavky je třeba v celku netradičně 

analyzovat předmětnou regulaci odzadu a poměrně značně přeskakovat, což dle mého 

soudu působí zbytečné obtíže a jen znesnadňuje práci s už tak složitou regulací. 

Výchozím bodem je článek 72 CRR, který uvádí, že kapitál instituce je součtem jejího 

kapitálu Tier 1 a Tier 2., přičemž kapitál Tier 2 se skládá z položek kapitálu Tier 2 

po relevantních odpočtech54. Článek 92, odst. 1, písmeno c) dále stanoví, že instituce 

musí neustále splňovat požadavek na celkový kapitálový poměr ve výši 8 %. 

Je-li celkový kapitál tvořen kapitálem Tier 1, který je minimálně 6 %, a kapitálem 

Tier 2, pak právě na kapitál Tier 2 zbývají minimálně 2 %.  

 

Výše jsem zmínil, že Tier 2 kapitál je tvořen položkami kapitálu Tier 2. 

Ty jsou uvedeny ve výčtu článku 62 CRR. Z tohoto výčtu je z pohledu této práce 

nejdůležitější již písmeno a), které uvádí, že položky Tier 2 kapitálu jsou – mimo jiné 

– i kapitálové nástroje a podřízené půjčky za předpokladu splnění podmínek 

stanovených v článku 63. 

 

Ten je skutečně zásadní pokud jde o podmínky naplnění Tier 2 kapitálu podřízenými 

dluhopisy. Jelikož musí být tyto podmínky splněny kumulativně, je nezbytné 

je pro úplnost uvést všechny. Článek 63 CRR uvádí, že: 

 

                                                      
54 Články 71 a 72 CRR. 
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“Kapitálové nástroje a podřízené půjčky lze považovat za nástroje zahrnované 

do kapitálu Tier 2, pokud jsou splněny tyto podmínky: 

a) nástroje jsou vydány nebo podřízené půjčky získány a plně uhrazeny; 

b) nástroje nezakoupil nebo podřízené půjčky neposkytl žádný z těchto subjektů: 

a. institucí nebo jejími dceřinými podniky; 

b. podnik, v němž má instituce účast ve formě přímého vlastnictví nebo 

kontroly nejméně 20% hlasovacích práv nebo kapitálu daného 

podniku; 

c) nákup nástrojů nebo poskytnutí podřízených půjček nejsou přímo ani nepřímo 

financovány institucí; 

d) nárok na částku jistiny nástrojů podle ustanovení, kterými se nástroje řídí, 

nebo nárok na částku jistiny podřízených půjček podle ustanovení, jimiž 

se podřízené půjčky řídí, je zcela podřízen pohledávkám všech nepodřízených 

věřitelů; 

e) nástroje nebo podřízené půjčky nejsou zajištěny žádným z těchto subjektů 

ani se na ně nevztahuje záruka žádného z těchto subjektů, která by zvyšovala 

pořadí uspokojení pohledávek: 

 

a. institucí nebo jejími dceřinými podniky; 

b. mateřským podnikem instituce nebo jeho dceřinými podniky; 

c. mateřskou finanční holdingovou společností nebo jejími dceřinými 

podniky; 

d. holdingovou společností se smíšenou činností nebo jejími dceřinými 

podniky; 

e. smíšenou finanční holdingovou společností nebo jejími dceřinými 

podniky; 

f. podnikem, který má úzké propojení se subjekty uvedenými v bodech 

a. – e. 

f) nástroje nebo podřízené půjčky nejsou předmětem žádných ujednání, která 

by jinak zvyšovala pořadí uspokojení pohledávek z těchto nástrojů 

nebo podřízených půjček; 

g) nástroje nebo podřízené půjčky mají dobu splatnosti nejméně pěti let; 
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h) ustanovení, jimiž se nástroje nebo podřízené půjčky řídí, neobsahují žádnou 

pobídku pro instituci, aby umořila nebo splatila jejich jistinu přede dnem 

splatnosti; 

i) pokud nástroje nebo podřízené půjčky zahrnují jednu nebo více kupních opcí 

nebo možnost/opci předčasného splacení, mohou být opce uplatněny 

dle vlastního uvážení emitenta nebo případně dlužníka; 

j) nástroje nebo podřízené půjčky mohou být vypovězeny, splaceny nebo zpětně 

odkoupeny či předčasně splaceny, pouze pokud jsou splněny podmínky 

stanovené v článku 77 (CRR pozn. autora), a nejdříve po uplynutí pěti 

let ode dne jejich vydání nebo získání, s výjimkou případů, kdy jsou splněny 

podmínky stanovené v čl. 78 odst. 4 (CRR pozn. autora); 

k) ustanovení, jimiž se nástroje nebo podřízené půjčky řídí, výslovně ani 

implicitně neuvádějí, že by nástroje nebo podřízené půjčky byly nebo mohly 

být vypovězeny, umořeny, zpětně odkoupeny nebo předčasně splaceny jindy 

než při platební neschopnosti nebo likvidaci instituce a instituce něco 

takového ani jinak neuvádí; 

l) ustanovení, jimiž se nástroje nebo podřízené půjčky řídí, nedávají držiteli 

či věřiteli právo na urychlení plánované budoucí výplaty úroků nebo jistiny 

jindy než při platební neschopnosti nebo likvidaci instituce; 

m) výše vyplácených úroků nebo případně dividend z nástrojů nebo podřízených 

půjček se nebude měnit na základě úvěrového hodnocení instituce nebo jejího 

mateřského podniku; 

n) pokud nástroje nevydává přímo instituce nebo pokud podřízené půjčky 

nezískává přímo instituce, musí být splněny obě tyto podmínky: 

a. nástroje jsou vydány nebo podřízené půjčky získány prostřednictvím 

subjektu zahrnutého do konsolidace podle části první, hlavy II, 

kapitoly 2; 

b. výnosy jsou okamžitě, bez omezení a v podobě, která splňuje podmínky 

stanovené v tomto odstavci, k dispozici instituci.”55 

 

Považuji za nezbytné dodat, že nesplnění těchto výše uvedených podmínek 

má za následek okamžité vyčlenění nástroje z Tier 2 kapitálu56. Dále je nutné ještě 

                                                      
55 Článek 63 CRR.  
56 Článek 65 CRR. 
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odkázat na úvodní ustanovení CRR s ohledem na definici jednotlivých pojmů. 

Zajímavé je, že pojem “kapitálových nástrojů” není v článku 4 CRR, který obsahuje 

jednotlivé definice, vůbec uveden. V oblasti kapitálových trhů je poměrně zažitý 

pojem “investičního nástroje” tak, jak je definován v oddíle C, příloze 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích 

finančních nástrojů (dále jen jako “MiFID II”) a následně jak tato definice byla 

převzata do ust. § 3 ZPKT. Nicméně pojem „kapitálových nástrojů“ zůstává 

v CRR nedefinován. V tomto ohledu bude potřeba vyjít z analogie v právní regulaci. 

Ani EBA v tomto ohledu nepodává přesnější informace a ani ve svých RTS neuvádí 

podrobnější pravidla pro výklad tohoto pojmu.  

 

Na rozdíl od kapitálových nástrojů jsou instituce, na něž kapitálové požadavky 

dopadají, definovány precizně, když se jedná o úvěrové instituce nebo investiční 

podniky. Úvěrová instituce je definována jako „podnik, jehož činnost spočívá 

v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti 

a poskytování úvěrů na vlastní účet“57. Takovým subjektem bude bezpochyby banka 

ve smyslu ZoB, když právě definiční znaky přijímání vkladů a poskytování úvěrů jsou 

shodné jak pro úvěrovou instituci dle CRR, tak i pro banku dle ZoB.  Pokud 

jde o investiční podnik, jeho definice je provedena odkazem na směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004, o trzích finančních nástrojů 

(dále jen jako „MiFID I“), která je s účinností od 3. ledna 2018 nahrazena MiFID II. 

Definice investičního podniku je složitější a je uvedena v článku 4, odst. 1, 

bod 1 MiFID II58. 

 

*** 

 

Požadavky na nástroje Tier 2 kapitálu však nelze brát bez dalšího. Regulace CRR jde 

do větších podrobností, z nichž z pohledu praxe jsou nejdůležitější kritéria 

o umořování (z angl. amortisation) a odpočtů kapitálových investic 

(z angl. deductions). Odpočty kapitálových investic se uplatní pouze v případě, 

                                                      
57 Článek 4, odstavec 1, bod 1 CRR. 
58  Do této definice spadají i tzv. kampeličky, tedy spořitelní a úvěrová družstva dle zákona 

č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících 

a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. Pojem “investiční podnik” se v rámci platného práva v České republice téměř nepoužívá. 

Pokud tomu tak je, používá se ve formě odkazu na CRR. 
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že by instituce chtěla investovat do nástrojů, které sama vydala. V praxi se toto řešení 

však příliš často nevyskytuje. To však již nelze říci o umořování. Umořování 

znamená, že v posledních pěti letech do splatnosti kapitálového nástroje, 

lze považovat položky kapitálu Tier 2 jen v takové míře, která se určí násobením dvou 

parametrů. Těmito parametry jsou nominální hodnota nástroje k prvnímu 

dni závěrečného pětiletého období vydělená počtem kalendářních dnů v daném 

období a počet zbývajících kalendářních dní. Jinými slovy, nástroje, které se dříve 

počítaly v plné výši jako nástroje kapitálu Tier 2, postupně snižují svoji hodnotu. 

To je samozřejmě pro emitenta nežádoucí, neboť by musel tyto nástroje nahradit 

nástroji stejné nebo vyšší kapitálové kvality.  

 

Pokud jde o umořování, praxe přišla s řešením, které uspokojí podmínky článku 

63 CRR a zároveň nebude nucen emitent v posledních pěti letech životnosti tyto 

nástroje umořovat. Tím praktickým řešením, pokud jde o podřízené dluhopisy, 

je skutečnost, že tyto dluhopisy jsou emitovány s dobou splatnosti 10 let a v půlce této 

splatnosti zpravidla dojde k jejich odkupu. Tato varianta je však z regulatorního 

hlediska lehce riziková, neboť může dojít k problému splnění některých podmínek. 

Konkrétně se jedná o podmínky uvedené v článku 63, písmena g), h), i) a j). 

Tím, že se dluhopisy emitují na 10 let, je automaticky splněna podmínka uvedená 

v článku 63, písmeno g). Důležité je, aby emitent neměl k dispozici pobídku, 

která by ho jakýmkoliv způsobem motivovala tyto dluhopisy po pěti letech odkoupit 

zpět. Takovou pobídkou se rozumí veškeré vlastnosti, které ke dni vydání vedou 

k očekávání, že kapitálový nástroj bude pravděpodobně splacen.59 Tím by mělo dojít 

ke splnění podmínek h) a i) v tomtéž článku. Podmínka uvedená v písmenu j) téhož 

článku je pak složitější v tom, že odkazuje na další dva články CRR, a to konkrétně 

čl. 77 a 78 odst. 4. Článek 77 CRR ukládá emitentům povinnost, aby v případě 

odkupu nástrojů Tier 2 kapitálu získali povolení příslušného regulátora. V případě 

České republiky je tímto regulátorem samozřejmě Česká národní banka (dále jen jako 

„ČNB“). Článek 78 odst. 4 CRR odkazuje dále na odstavec první téhož článku, který 

ukládá, že po vykoupení by mělo dojít k emisi kapitálových nástrojů stejné nebo vyšší 

kvality, což by se při vykoupení dalo očekávat. Příkladem podřízených dluhopisů 

                                                      
59 Článek 20, odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014 ze dne 7. ledna 2014, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační 

technické normy pro kapitálové požadavky na instituce. 
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s možností vykoupení po pěti letech jsou dluhopisy České spořitelny, a.s., které byly 

emitovány na základě emisního dodatku ze dne 22. března 201060. 

 

*** 

 

Výše uvedené požadavky na kapitálový nástroj, při jejichž splnění bude tento nástroj 

započítán do kapitálu Tier 2, jsou rozebrány jednotlivě v bodě o veřejné nabídce 

podřízených dluhopisů, neboť tam dojde k nejvhodnějšímu provázání mezi 

teoretickou regulací a praktickou stránkou věci. Například právě předčasný odkup 

podřízených dluhopisů, který jsem již zmínil výše, nebo pak projevy regulace v rámci 

rizikových faktorů či explicitního stanovení účelu emise podřízených dluhopisů, 

kterým je navýšení kapitálové přiměřenosti banky.  

 

Analýza CRR, kterou jsem v předchozím textu rozdělil na obecnou část, část ohledně 

kapitálu Tier 2 a část týkající se umořování a odpočtů kapitálových investic, 

je podle mého mínění dostačující k tomu, abych pokračoval konkrétní právní úpravou 

dluhopisů v České republice a dále tím, jak mají být dluhopisy, respektive prospekty, 

na jejichž základě jsou dluhopisy emitovány, uzpůsobeny, aby naplnily podmínky 

kapitálu Tier 2.  

 

2.3 Ekonomická stránka regulace – tržní chování, selhání trhu, 

efektivnost 
 

Celý obsah rigorózní práce se logicky váže k právním aspektům bankovní regulace, 

k jejím problémům a způsobům naplnění jednotlivých požadavků. Pokud jde o právní 

regulaci jako takovou, je nesmírně důležité a zajímavé si uvědomit, proč vlastně k této 

regulaci dochází. Jaké jsou její výhody? Co by se stalo, kdyby regulace nebyla? 

Jak by fungoval bankovní trh a kapitálový trh? Docházelo by skutečně k nejvyšší 

alokační efektivitě  zdrojů? Byli by spotřebitelé biti, protože by tahali za slabší konec 

nebo by vše vyřešilo tržní prostřední? Na tyto otázky bychom neměli hledat odpovědi 

                                                      
60 Emisní dodatek České spořitelny, a.s. ze dne 22. března 2010, který je tvořen mimo jiné doplňkem 

dluhopisového programu, který představuje doplněk ke společným emisním podmínkám a který byl 

schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/2529/570 ke sp. zn.: Sp/2010/53/572 ze dne 17. 

března 2010, které nabylo právní moci dne 18. března 2010. K dispozici zde: 

https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Emisni_dodatek_SubDebtV.pdf.  

https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Emisni_dodatek_SubDebtV.pdf
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v právu, ale v ekonomii. Prolínání bankovní regulace jako právního nástroje společně 

s ekonomickými teoriemi je mimo jiné to, co dělá tuto problematiku tak složitou 

a komplexní. Zpravidla jsou při vytváření právní regulace a někdy i při její 

interpretaci přítomni jak ekonomové, tak právníci, protože pro komplexní pochopení 

nelze jedno bez druhého.  

 

2.3.1 Model dokonalé konkurence 
 

Základním východiskem pro pochopení fungování trhu, ale i mikroekonomie jako 

takové, je model dokonalé konkurence (z angl. Perfect competition). Jedná 

se o teoretický model, který je založen na několika předpokladech a který 

je významný proto, že se vyznačuje tzv. Paretovým optimem. To znamená, že každý 

účastník na trhu už nemůže dosáhnout většího užitku, aniž by tím poškodil (zmenšil) 

užitek někoho jiného.  

 

Pokud jde o předpoklady, na kterých tento teoretický model stojí, jedná se zejména 

o neexistenci bariér vstupu do odvětví a výstupu z něj, o perfektní informovanost 

subjektů na trhu, o tom, že produkce daného odvětví je homogenní, existuje velký 

počet subjektů na straně prodávajícího i kupujícího, subjekty na trhu se chovají 

racionálně, tedy firmy směřují k maximalizaci zisku a spotřebitelé směřují 

k maximalizaci užitku. Z výše uvedeného je patrné, že předpokladů, které je zapotřebí 

naplnit, aby tento model fungoval, je tolik, že je v praxi téměř nemožné takového 

tržního prostředí dosáhnout.  

 

Podstata dokonalé konkurence, jakožto teoreticky ideálního modelu trhu, 

tkví v tržním mechanismu, jenž spočívá v tom, že cena na trhu se mění v závislosti 

na poptávce a nabídce do té doby, než se trh ocitne v ekvilibriu. Tedy v bodě, 

kde – jak je uvedeno výše – každý účastník trhu již nemůže dosáhnout většího užitku, 

aniž by tím snížil užitek jiného účastníka trhu. Pokud by například byla cena vyšší než 

ekvilibrium, docházelo by k přebytku na trhu. Z opačné strany, pokud by byla cena 

nižší, docházelo by k nedostatkům zboží na trhu. 61  Skutečnost, že v ekvilibriu 

nedochází k nedostatkům nebo přebytkům znamená, že je dosažena maximální míra 

                                                      
61 PINDYCK, Robert S. a Daniel L. RUBINFELD. Microeconomics. Str. 25 – 27. 8th ed. Boston: 

Pearson, c2013. ISBN 978-0-13-285712-3. 
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alokační efektivnosti. Jinými slovy, produkt na trhu je alokován (rozmístěn) tak, 

že mezní užitek spotřebitele je roven mezním nákladům vytvoření takového produktu. 

Kromě maximální míry alokační efektivnosti je tento bod významný 

i proto, že s sebou nenese žádnou míru nákladů mrtvé váhy (z angl. deadweight loss). 

Kdyby takové náklady existovaly, znamenalo by to, že dochází k limitaci produkce, 

tedy určité tržní disfunkci, jež vede k omezení efektivity trhu. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že model dokonalé konkurence je z pohledu optimalizace 

produkce ideálním. Tedy takovým, který bychom si přáli mít, protože by vedl 

k uspokojení nejširší míry tržních subjektů. A contrario to znamená, že jakákoliv 

odchylka od tohoto modelu dokonalé konkurence není ideální, nedochází k alokační 

efektivnosti a snižuje se tzv. společenský blahobyt (z angl. social welfare). Takové 

odchylky zpravidla nazýváme tržní selhání (z angl. market failure). 

 

2.3.2 Tržní selhání 
 

Tržní selhání jsou obecně důvodem, proč státy nebo nadstátní celky jako například 

EU, zavádějí regulaci. Regulace je v podstatě nástroj, jak přiblížit jednotlivé trhy 

ideálnímu modelu dokonalé konkurence, případně jinému modelu pokud by regulátor 

preferoval určité tržní skupiny před jinými (např. spotřebitele). Abychom mohli trh 

účinně regulovat, musíme porozumět důvodům a skutečnostem, proč takový 

trh selhává.  

 

 

Pokud jde o tržní selhání, akademicky velmi známý článek Charlese Wolfa uvádí tato: 

 

1) “Externality a veřejné statky (z angl. externalities and public goods) 

2) Vzrůstající návratnost (z angl. increasing returns) 

3) Tržní nedostatky (z angl. market imperfections) 

4) Distribuční nerovnost (z angl. distributional inequity)”62 

                                                      
62 WOLF, Charles. A Theory of Nonmarket Failure:: Framework for Implementation Analysis. Journal 

of Law and Economics. The University of Chicago Press, 1979, Str. 107 - 139. 
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Dle mého názoru je toto dělení obecnějšího charakteru a při aplikaci na úzce 

vymezené odvětví, kterým bankovní a kapitálový trh relativně je, dochází k určitým 

nepřesnostem. Kategorizace tržních selhání je i nadále předmětem akademických 

diskusí a byť nad některými kategoriemi existuje široký koncensus, v určitých 

specifikách tomu tak být nemusí. I z tohoto důvodu, ale i pro srovnání dvou různých 

teorií, bych uvedl jinou systematizaci tržních selhání. Tato jsou následující: 

 

1) “Asymetrické informace 

2) Negativní externality 

3) Veřejné statky 

4) Nedokonalá konkurence 

5) Předpojatost v procesu individuálního rozhodování”63 

 

Jelikož mi toto dělení přijde s ohledem na předmět regulace přiléhavější, uvedu 

příklady k jednotlivým tržním selháním tak, abych na tato tržní selhání následně 

navázal v podkapitole o regulaci samotné, jejích cílech a přístupu k ní.  

 

Prvním a zároveň dle mého názoru nejdůležitějším tržním selháním jsou asymetrické 

informace, česky bychom řekli nesouměrné informace. Nesouměrnost se projevuje 

v tom, že různé subjekty kapitálového trhu mají různé informace buď o jednotlivých 

investičních příležitostech (produktech) nebo o subjektech (emitentech, 

zprostředkovatelích či investorech) jako takových. Projevem tohoto tržního selhání 

je, že investoři nejsou schopni dostatečným způsobem kvantifikovat riziko jejich 

investice, což v konečném důsledku snižuje jejich vůli k některým investicím. 

Následně pak kapitálový trh nemá tolik likvidity, kolik by mít mohl. Řešením tohoto 

tržního selhání z pohledu regulace je stanovení uveřejňovacích či oznamovacích 

povinností nebo – z pohledu dluhopisů – povinnost vyhotovit prospekt cenných 

papírů se specifickými požadavky na jednotlivé údaje, které v prospektu musí 

být obsaženy. 

 

                                                      
63 ARMOUR, John, Daniel AWREY, P. L. DAVIES, Luca ENRIQUES, Jeffrey N. GORDON, C. P. 

MAYER a Jennifer PAYNE. Principles of financial regulation. Str. 55 – 61. Oxford, United Kingdom: 

Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0-19-878648-1. 
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Druhým příkladem tržního selhání jsou negativní externality. Jedná se o situaci, 

kdy jedna skutečnost neúmyslně ovlivňuje skutečnosti jiné, a to v negativním smyslu. 

Příkladem takové negativní externality může být selhání větší bankovní instituce. 

Takové selhání ještě samo o sobě nemusí mít fatální následky, ale může způsobit 

značnou nedůvěru v ostatní bankovní instituce, což povede k tomu, že střadatelé 

budou mít zájem o výběr všech svých finančních úspor v ostatních bankovních 

domech, tzv. “run na banky”. To povede ke krizi globálního rozsahu. Z původní krize 

finančního sektoru se velmi snadno může stát ekonomická krize se všeobecným 

dopadem na hospodářství64. V regulaci se toto tržní selhání může projevit v cílení 

na systémové riziko bankovních institucí.  

 

Třetím tržním selháním jsou veřejné statky, tedy části ekonomiky, kde v zásadě 

neplatí běžné tržní podmínky. Veřejným statkem je například obrana státu. 

Tyto statky se definují tak, že jsou nevylučitelné ze spotřeby, nedělitelné ze spotřeby 

a mezní náklady na spotřebu dalších subjektů se rovnají nule.  

 

Nedokonalá konkurence jako čtvrté tržní selhání spočívá v jakékoliv odchylce 

od modelu dokonalé konkurence, který je uveden výše. Typickým příkladem 

takového uspořádání může být malý počet bank na trhu, čímž dojde k oligopolizaci 

bankovního trhu v daném státu. Jednoduše řečeno, menší počet subjektů na trhu vede 

k získání většího podílu na trhu a tržní síly. Taková pozice pak může být zneužita 

k posunutí cen nad úroveň, kterou by jinak zaručoval model dokonalé konkurence. 

Tím dojde ke snížení blahobytu spotřebitele a k vytvoření nákladů mrtvé váhy, 

tedy k neefektivitě trhu, jež je z pohledu regulátora nežádoucí. Příkladem projevu 

tohoto tržního selhání v oblasti regulace je pak celý obor soutěžního práva.  

 

Posledním příkladem tržního selhání podle Johna Armoura je předpojatost v procesu 

individuálního rozhodování. Osobně hodnotím tento bod velice kladně, neboť 

standardní ekonomie v oblasti trhů předpokládá, že subjekty trhu se chovají 

racionálně. To však velmi často neplatí, protože zpravidla při rozhodování 

upřednostňujeme naše pocity nebo intuici. I proto se vyvinul obor behaviorální 

ekonomie. V praxi jde o to, že investoři mohou být předpojatí nebo ovlivnění jinými 

                                                      
64 Ibid. Str. 64 – 65. 
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externími faktory. Výsledkem je, že nedochází ke správné alokaci zdrojů. Toto tržní 

selhání je pro regulátory velkou výzvou, protože z podstaty subjektivity pocitů 

se velmi těžko hledá objektivní řešení v regulaci.  

 

2.3.3 Přístup k regulaci, její cíle a teorie 
 

V předchozích podkapitolách jsem popsal, jak by měl vypadat ideální trh. 

Jak to vypadá, když trh ideální není a tedy selhává. Tím jsem vysvětlil, proč dochází 

k regulaci. Nyní bych rád přistoupil k regulaci obecně, tedy zejména jejímu 

k přístupu, jednotlivým teoriím a ke konkrétním cílům. Jelikož je tato problematika 

sama o sobě velmi rozsáhlá (problematika aktuální regulace je de facto předmětem 

této práce a její důvody jsem již uvedl), přistoupím k této podkapitole velmi stručně.  

 

Cílem regulace finančních a kapitálových trhů je vyřešení jednotlivých tržních 

selhání, jak jsou uvedena výše, a zároveň vytvoření a zajištění dostatečné míry 

ochrany investorů, spotřebitelů, finanční stability, efektivity trhu a soutěže mezi 

jednotlivými subjekty.65  

 

Důvody i cíle regulace jsem již nastínil, zbývá tedy nastínit teorie, jež lze aplikovat 

při přístupu k regulaci jako celku. Jednou z nich je tzv. Právní teorie financí 

(z angl. Legal Theory of Finance). Ta vychází z předpokladu, že finanční trhy jsou 

právní konstrukce a jako takové se vyskytují někde mezi trhem, státem, soukromou 

a veřejnou sférou. Současně s tím se však finance vyznačují značnou dynamikou, 

která relativně často naráží na právní rigiditu. Tento rozpor značně vyjde najevo 

při finančních krizích, kdy dojde k vynucování právních kontraktů. Z tohoto důvodu 

je zapotřebí regulovat poskytovatele úvěrů poslední instance, tedy zpravidla centrální 

banky. Jen ty a jejich patřičná síla je klíčem pro budoucí stabilitu finančních trhů.66  

 

                                                      
65 Ibid. Str. 62 – 69. 
66 PISTOR, Katharina. Towards a Legal Theory of Finance [online]. New York City, 2012 [cit. 2018-

02-14]. Dostupné z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2178000. Working paper. 

Columbia Law School. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2178000
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Druhá teorie zastává názor, že důvodem k regulaci by měla být problematika 

neúplných informací a jejím cílem pak maximalizace likvidity na trhu. 67 

Za zmínku stojí nepochybně i relativně stará teorie finančních trhů od Minskeho, 

který však nabrala na aktualitě po finanční krizi v roce 2008 a která tvrdí, že finanční 

trhy, respektive systém finančních trhů je samou esencí kapitalismu, protože tamní 

pravidla ovlivňují chování všech subjektů. Namísto maximalizace zisku a užitku 

používá Minsky samotný zájem na přežití v kapitalismu, které spočívá v tom, 

že výdaje nepřevyšují příjmy. S tímto problémem se pak pojí termín „Spravování 

kapitálu na dlouhodobé bázi“ (z angl. Long Term Capital Management), což je právě 

to, co by mělo být regulováno. 68  Z více aktuálního pohledu na oblast finanční 

regulace je vidět zaměření především na provázanost a systematiku finančních 

institucí69. 

 

2.4 Zhodnocení kapitálové přiměřenosti 
 

Na úplném počátku rigorózní práce jsem položil několik otázek týkajících 

se kapitálové přiměřenosti. V této kapitole bych na tyto otázky rád odpověděl 

a tím shrnul celou druhou část rigorózní práce o kapitálové přiměřenosti. Závěrem 

pak zodpovím některé vědecké otázky, jejichž odpovědi jsem stanovil jako cíl této 

práce v kapitole 1.2.  

 

K selháním bankovního trhu dochází proto, že není možné dosáhnout teoretického 

modelu dokonalé konkurence. Dnešní svět je poměrně globalizovaný a složitý. 

Bankovní trh je toho jen přesným příkladem, a proto dochází například k tomu, 

že banky mají silnější postavení – jak ekonomické, právní, tak i z pohledu informací. 

Právě informace, respektive jejich asymetrie mezi subjekty kapitálového trhu, 

je jednou z možností selhání bankovního trhu a také velmi častým důvodem 

k regulaci. Výsledkem takové regulace je například povinnost vyhotovit prospekt, 

                                                      
67 PISTOR, Katharina. On the Theoretical Foundations for Regulating Financial Markets [online]. 

New York City, 2012 [cit. 2018-02-14]. Dostupné z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2113675. Paper. Columbia Law School. 
68 MEHRLING, Perry. Minsky and Modern Finance: The case of Long Term Capital Management. The 

Journal of Portfolio Management. Columbia University, 2000, 2000, 81 - 88. 
69 MARKUS BRUNNERMEIER .. [ET AL.]. The fundamental principles of financial regulation. 

Geneva: International Center for Monetary and Banking Studies, 2009. ISBN 9780955700972. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2113675
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který má za cíl narovnat informační asymetrii mezi emitentem a potencionálním 

investorem.  

 

Proč ale vyžaduje selhání bankovního trhu jiné způsoby řešení než běžná selhání? 

Částečně k této problematice směřovala již podkapitola 2.3.2, která uvádí, 

že jednotlivé selhání bankovního trhu může ohrozit důvěru v ostatní bankovní 

instituce. Bankovnictví je na důvěře v podstatě založené, což znamená, že její ztráta 

by mohla vést až ke krizi globálního rozsahu. 

 

Tím se dostávám k další otázce, respektive k odpovědi na ni. Je kapitálová 

přiměřenost správným nástrojem ex ante k zabránění rozsáhlé finanční krize? V této 

situaci je nezbytně nutné si uvědomit, že regulace je z její podstaty jako právního 

nástroje vždy opožděna za trhem, tedy ekonomickým konceptem. V tomto smyslu 

nejspíše žádná regulace nebude „vhodná“ nebo „správná“, neboť může opět přijít 

finanční krize, která ukáže nedostatky bankovní regulace, o kterých se předtím 

nevědělo. V průběhu druhé části této práce jsem analyzoval jednotlivé Basilejské 

dohody s tím, že u každé z nich jsem uvedl nějaký její nedostatek. Ať se jednalo 

o to, že Basel I zabezpečuje banky pouze vůči kreditnímu riziku a nikoliv již proti 

operačnímu či měnovému, nebo že Basel II nedostatečně reflektoval systémové 

riziko. Na základě mé analýzy Basel III se zdá, že regulace je již relativně kvalitní 

a zejména systémová. Tudíž reaguje právě na to systémové riziko, které je tolik 

specifické právě pro bankovní trh. Z tohoto pohledu musím aktuální bankovní 

regulaci prvního pilíře Bankovní unie hodnotit kladně. Pro úplnost dodám, 

že samotný první pilíř není dostačující a bankovní regulaci je potřeba vždy vnímat 

v její celistvosti. Tedy i s ohledem na druhý a případně třetí pilíř bankovní Unie.  

 

Konečně pak z druhé části rigorózní práce vyplynulo, že podřízené dluhopisy mohou 

být nástrojem splnění kapitálové přiměřenosti kapitálu Tier 2. Tyto podřízené 

dluhopisy však musí splnit požadavky čl. 63 CRR. Jakým způsobem k tomuto splnění 

dojde je dále rozebráno v kapitole 4.2. 

 

Závěrem bych chtěl shrnout odpovědi na vědecké otázky, na něž druhá část této 

rigorózní práce reaguje. Odpověď na první vědeckou otázku, zda je kapitálová 

přiměřenost vhodným nástrojem bankovní regulace ex ante a proč, či nikoliv a proč, 
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je uvedena výše. Dle mého názoru je současná bankovní regulace vhodným nástrojem 

bankovní regulace ex ante, neboť reflektuje systémové riziko u bank, což považuji 

za zcela zásadní s ohledem na možný výskyt další bankovní krize. 

 

Taktéž druhá vědecká otázka, tedy zda mohou být podřízené dluhopisy použity jako 

nástroj kapitálu Tier 2 a pokud ano, tak za jakých okolností, byla zodpovězena výše. 

Ano, podřízené dluhopisy mohou být kvalifikovány jako nástroj Tier 2 kapitálu 

za předpokladu, že naplní podmínky čl. 63 CRR. Podobným nástrojem splnění tohoto 

požadavku by však mohly být i podřízené půjčky dle téhož článku CRR.   
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3 Dluhopisy 
 

V třetí části rigorózní práce se zabývám dluhopisy, konkrétně obecným přehledem 

toho, co je to dluhopis, jaká je jeho kategorizace a jak je dluhopis uchopen českým 

právním řádem. Dále pak v této části rozebírám evropský právní rámec dluhopisů, 

zejména s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 

4. listopadu 2003, o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí 

cenných papírů k obchodování (dále jen jako „Směrnice o prospektu“) a prováděcí 

nařízení k této směrnici č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, pokud jde o údaje 

obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, 

zveřejňování prospektů a šíření inzerátů (dále jen jako „Prováděcí nařízení“).  

 

Po objasnění aktuálního právního stavu a jednotlivých požadavků právní regulace 

bude následovat kapitola věnující se emisi dluhopisů, zejména veřejné a neveřejné 

nabídce. V rámci veřejné nabídky pak zvláště prospektu jako takovému a jeho 

náležitostem. Ten je z hlediska praxe jeden z nejdůležitějších dokumentů, 

neboť chrání emitenta a zároveň informuje investora o jeho investici, o emitentovi 

a jeho budoucích plánech na trhu. 

 

3.1 Definice dluhopisu, jejich právní úprava v České republice 

a druhy dluhopisů 
 

3.1.1 Definice dluhopisu a právní úprava dluhopisů v České republice 
 

První kapitola třetí části této rigorózní práce se věnuje obecným základům a úvodu 

do problematiky dluhopisů. Počátek kapitoly je tvořen uvedením relevantní právní 

úpravy, definicí dluhopisu a její analýzou. Následuje rozdělení dluhopisů 

do specifických kategorií, kdy jednou z nich jsou nepochybně i podřízené dluhopisy.  

 

Dluhopisy jsou v České republice upraveny zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 

(dále jen jako “DluhZ”). V tomto zákoně je dluhopis definován jako “cenný papír 

nebo zaknihovaný cenný papír vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo 

na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, 
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a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí 

ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu.”70 

 

Tato zdánlivě nenápadná definice se však skládá z řady důležitých prvků, které mají 

v praxi náležité implikace. 

 

Prvním prvkem, který definice uvádí, je, že dluhopis je cenný papír. Cenný papír 

je obecně definován v ust. § 514 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen jako „OZ“) jako: „listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, 

že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.“ 71 

Tato definice vychází z unikátního vztahu mezi listinou, tedy fyzickým substrátem, 

a právem, jež je v této listině inkorporováno. Toto spojení mezi právem a listinou 

zdůrazňuje i důvodová zpráva k OZ. V obecnějším pojetí cenného papíru bychom 

se pak dostali k tomu, že se jedná o věc movitou v právním smyslu.72 Za zmínku 

určitě stojí i skutečnost, že zaknihovaný cenný papír nenaplňuje definici cenného 

papíru poskytnutou OZ, neboť zaknihovaný cenný papír není listina 

(a contrario k definici cenného papíru). Z mého pohledu nejpodstatnější skutečností, 

jež vyplývá z této definice, je, že listina, která právo obsahuje, má tzv. průkazní 

funkci. To znamená, že „právo spojené fyzicky existujícím předmětem, listinou, 

je zásadním způsobem prokazatelnější než bez této listiny.“73 Taková funkce má pak 

zásadní dopad například při nabytí cenného papíru od nevlastníka.74 

 

Druhým prvkem definice dluhopisu je, že se jedná o cenný papír vydaný podle 

českého práva. Tento prvek implikuje, že transakce na evropském trhu, například 

tzv. „eurobondy“, nemohou být nazývány dluhopisy. 

 

Jelikož o spojení práva s listinou jsem se již zmínil výše, podobná implikace, která 

plyne z prvku o vydání dluhopisu podle českého práva, se pojí i s třetím prvkem 

definice, a tím je splacení dlužné částky „najednou“ nebo „postupně k určitému 

okamžiku“. Toto zpřesnění je důsledkem novely DluhZ, která reagovala na postupně 

                                                      
70 Ust. § 2 odst. 1 DluhZ. 
71 Ust. § 514 OZ. 
72 Ust. § 489 a 498 odst. 2 OZ.  
73 MAREK, Radan. Cenné papíry v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2013. 

Beckovy komentáře. Str. 1 – 4. ISBN 978-80-7400-466-7. 
74 Ust. § 1109 an. OZ. 
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se rozvíjející praxi emise dluhopisů, jejichž splacení bylo vázáno na podmínku, 

jež nemusela v budoucnu nastat (např. zánik emitenta). Zákonodárce považoval 

za důležité zpřesnit definici dluhopisu, neboť byl toho názoru, že tyto tzv. hybridní 

dluhopisy, jejichž splatnost nemusí nikdy nastat, jdou proti samotné podstatě původní 

definice dluhopisu, a tím dochází k narušení právní jistoty jednotlivých emitentů 

a investorů na trhu. 

 

Čtvrtým a nejpodstatnějším prvkem definice dluhopisu je ono právo na splacení určité 

dlužné částky, jinými slovy, právo na výnos. Jedná se o samou podstatu dluhopisů, 

kdy v praxi emitenti hledají způsob financování, který je odlišný od úvěrů 

či syndikátových úvěrů, nebo kdy jim úvěr není z různých důvodů poskytnut. 

Dluhopisy se však mohou vydávat i za jiným účelem než jen financování, respektive 

účelem, kdy financování je až sekundárním znakem. Jedním z těchto případů 

je i zájem na navýšení kapitálových požadavků. Na druhé straně pak stojí investoři, 

kteří cílí na co nejlepší poměr mezi zhodnocením své investice a k tomu úměrným 

rizikem splacení dluhopisu. Právě zhodnocení investice (výnos) může být u dluhopisu 

vedeno mnoha rozdílnými způsoby, které de facto rozlišují dluhopisy jako takové. 

„Výnos dluhopisu může být stanoven zejména pevnou úrokovou sazbou, rozdílem mezi 

jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem, slosovatelnou prémií 

nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu, nebo pohyblivou úrokovou 

sazbou odvozenou například z jiných úrokových sazeb (PRIBOR, EURIBOR 

pozn. autora) či výnosů, pohybu devizových kurzů, indexů či cen komodit.“75 

 

Pokud jde o aspekt výnosů dluhopisů, tak praxe ukazuje, že pouhý výnos nemusí 

být primární motivací investorů. Někteří investoři nebo emitenti pak upřednostňují 

druhy dluhopisů, které v sobě inkorporují další práva. V tomto ohledu je zajímavé 

srovnání mezi akciemi a dluhopisy a jejich podstatou. Rozdíl spočívá v tom, 

že zatímco akcionář je společníkem emitenta akcií, majitel dluhopisů je pouze 

věřitelem emitenta dluhopisů. Ekonomická funkce těchto cenných papírů je však 

poměrně podobná, neboť oba nástroje svým způsobem emitenta financují. Praxe však 

vytváří různé alternativy obou druhů cenných papírů, které se k sobě vzájemně 

přibližují. Například prioritní dluhopisy s jejichž nákupem je spojeno právo 

                                                      
75 DĚDIČ Jan. Dluhopis In: HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. [online] 

V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 
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na přednostní upsání akcií. Hybridním nástrojem stojícím mezi dluhopisy a akciemi 

jsou pak podílnické listy. Zajímavé na tomto prolínání je, jakým způsobem praxe 

potřebuje uchopit různé kombinace práv s ohledem na poměr financování a podílení 

se na chodu společnosti.76 

 

DluhZ a definice dluhopisu v něm uvedená nejsou jedinou právní úpravou, 

která se dluhopisů a jejich emisí dotýká. Samozřejmě je DluhZ základní úpravou 

problematiky dluhopisů, nicméně je potřeba jej vykládat s příslušnými normami 

s ohledem na emisi dluhopisů, jejich nabízení a prodej. V tomto ohledu je zapotřebí 

zmínit taktéž ZPKT jako relevantní právní úpravu. Pokud jsou dluhopisy nabízeny 

prostřednictvím veřejné nabídky, je nezbytné aplikovat ust. § 34 an. ZPKT. 

Pokud je dluhopis nabízen formou neveřejné (privátní) nabídky (z angl. private 

placement), uplatní se výjimky uvedené v ust. § 35 odst. 2 ZPKT. Jelikož jsou 

podrobnosti emise dluhopisů jsou rozebrány níže v ad hoc kapitole, prozatím postačí, 

že ZPKT nezbytně dotváří právní úpravu dluhopisů. Pokud by bylo s dluhopisy 

obchodováno na burze cenných papírů, jsou na ně aplikovatelná také pravidla 

centrálního depozitáře cenných papírů, potažmo burzy jako takové.    

 

Pokud jde o terminologii, je potřeba uzavřít tuto část vysvětlením pojetí dluhopisu 

a dluhového cenného papíru. Zatímco dluhopis je přesně definovaný pojem v souladu 

s DluhZ (viz výše), dluhový cenný papír je pojem, který se používá v ZPKT a který 

je pro tento účel v ZPKT definován jako „investiční cenný papír, který není 

kapitálovým cenný papírem“ 77 . Investiční cenné papíry jsou jedním z druhů 

investičního nástroje tak, jak je tento pojem převzat do ust. § 3 ZPKT z MiFID II 

a jsou dále definované v ust. § 3 odst. 2 ZPKT mimo jiné jako dluhopisy nebo 

obdobné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky78.  

To znamená, že každý dluhopis je investičním cenným papírem, ale ne každý 

investiční cenný papír a tím spíše investiční nástroj je dluhopisem. Pro pořádek ještě 

dodám, že kapitálové cenné papíry jsou definovány pro účely veřejné nabídky 

v ust. § 34 odst. 2 písm. a) ZPKT. Konečně pak dodám, že v evropských předpisech 

jsou použity oba pojmy, avšak bez závaznějších definic. 

                                                      
76 ELEK, Štefan. Práva spojená s dluhopisy a s akciemi. Právní rozhledy. 2001 (12), Str. 586. 
77 Ust. § 34 odst. 2 písm. b) ZPKT 
78 Ust. § 3 odst. 2 písm. b) ZPKT 
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3.1.2 Druhy dluhopisů 
  

Dluhopisy můžeme dělit podle několika kritérií. Bohužel jsem při svých rešerších 

nenašel v akademických zdrojích standardizovaný přístup k rozdělení. Nicméně 

je nepochybné, že dluhopisy můžeme pro pořádek rozdělit následujícími způsoby. 

Tím prvním je rozdělení dluhopisů dle způsobu určení výnosu. 

a) Dle výnosu: 

a. Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou. 

i. Např. Prospekt podřízených dluhopisů společnosti ZOOT, a.s. 

s pevným úrokovým výnosem 6,5 % p.a.79 

b. Výnos dluhopisu je určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou 

dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem (tzv. dluhopisy s výnosem 

na bázi diskontu). 

i. Např. Jmenovitá hodnota dluhopisu bude 1000,- Kč, dluhopis 

pořídím za 750,- Kč. V den splatnosti dluhopisu ale obdržím 

od emitenta 1000,- Kč. Těch 250,- Kč tvoří výnos z dluhopisu.  

ii. Např. Dluhopisy vydané na základě emisního dodatku České 

spořitelny, a.s. s emisním kurzem 96,04 % jmenovité 

hodnoty.80 

c. Výnos dluhopisu je určen slosovatelnou prémií nebo prémií 

v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu. 

i. Ke dni uzavření této rigorózní práce jsem na základě svých 

rešerší na českém trhu nenašel prospekt, který by výnos určoval 

slosovatelnou prémií. Zdá se tedy, že tato možnost je na trhu 

značně nepopulární.  

d. Pohyblivou úrokovou sazbou odvozenou například z jiných úrokových 

sazeb či úrokových výnosů, pohybu měnových kurzů, finančních 

indexů či cen komodit.  

                                                      
79 Prospekt podřízených dluhopisů společnosti ZOOT, a.s., který byl schválen rozhodnutím ČNB č.j. 

2017/083995/CNB/570 ze dne 21. června 2017. K dispozici zde: 

http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.web_prospectus.dokument_download?p_id=243   
80 Emisní dodatek České spořitelny, a.s. ze dne 28. dubna 2009, který je tvořen mimo jiné doplňkem 

dluhopisového programu, který představuje doplněk ke společným emisním podmínkám a který byl 

schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2009/2612/570 ke sp. zn.: Sp/2009/75/572 ze dne 16. 

dubna 2009, které nabylo právní moci dne 17. dubna 2009. K dispozici zde: 

https://www.csas.cz/static_internet/cs/Obchodni_informace-

Produkty/Investovani_(Fondy_a_Financni_trhy)/Akcie_a_dluhopisy/Prilohy/Emisni_dodatek_CS_Zer

o_II.pdf.  

http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.web_prospectus.dokument_download?p_id=243
https://www.csas.cz/static_internet/cs/Obchodni_informace-Produkty/Investovani_(Fondy_a_Financni_trhy)/Akcie_a_dluhopisy/Prilohy/Emisni_dodatek_CS_Zero_II.pdf
https://www.csas.cz/static_internet/cs/Obchodni_informace-Produkty/Investovani_(Fondy_a_Financni_trhy)/Akcie_a_dluhopisy/Prilohy/Emisni_dodatek_CS_Zero_II.pdf
https://www.csas.cz/static_internet/cs/Obchodni_informace-Produkty/Investovani_(Fondy_a_Financni_trhy)/Akcie_a_dluhopisy/Prilohy/Emisni_dodatek_CS_Zero_II.pdf
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i. Např. Dluhopisy vydané na základě emisního dodatku České 

spořitelny, a.s. s výnosem počítaným jako součet marže 0,40 % 

a referenční sazby 6M PRIBOR.81  

 

Zajímavé je, že různé typy výnosů se dají různě kombinovat. Je proto možné nalézt 

i prospekty s kombinací výnosu na bázi diskontu a pohyblivého výnosu založeném 

na referenční sazbě. Možné způsoby stanovení výnosu jsou uvedeny 

v ust. § 16 DluhZ. Dle mého soudu se jedná o příkladný výčet, tudíž lze připustit, 

že i jiné způsoby stanovení výnosů zákon připouští.  

 

Druhým způsobem rozdělení dluhopisů je kategorizace emitentů následujícím 

způsobem:  

b) Dle emitenta: 

a. Korporátní dluhopisy, respektive dluhopisy emitované korporacemi. 

b. Hypoteční zástavní listy (dále jen jako „HZL“), které 

dle ust. § 28 odst. 2 DluhZ může emitovat pouze banka. To znamená 

subjekt vlastnící bankovní licenci dle ZoB. Zde je zapotřebí dodat, 

že HZL jsou vysoce specifickým typem dluhopisu, neboť de iure 

nesplňují definici dluhopisu, byť podstata tohoto nástroje zůstává 

stejná.  

c. Dluhopisy emitované státem nebo ČNB v souladu 

s ust. § 25 an. DluhZ. 

d. Dluhopisy emitované územně samosprávním celkem (tzv. komunální 

dluhopisy) v souladu s ust. § 27 DluhZ. 

e. Dluhopisy emitované fyzickými osobami. Tito emitenti se na trhu 

prakticky nevyskytují, nicméně teoretická možnost emitovat dluhopisy 

pro ně existuje. 

 

Třetím způsobem dělení je dle typu dluhopisu. Mimo výše uvedené dluhopisy státní, 

komunální a HZL  

                                                      
81 Emisní dodatek České spořitelny, a.s. ze dne 22. března 2010, který je tvořen mimo jiné doplňkem 

dluhopisového programu, který představuje doplněk ke společným emisním podmínkám a který byl 

schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2010/2529/570 ke sp. zn.: Sp/2010/53/572 ze dne 17. 

března 2010, které nabylo právní moci dne 18. března 2010. K dispozici zde: 

https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Emisni_dodatek_SubDebtV.pdf. 

https://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/Emisni_dodatek_SubDebtV.pdf
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c) Dle typu dluhopisu:  

a. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy. 

b. Podřízené dluhopisy. 

c. Kryté.  

 

Kryté dluhopisy prozatím DluhZ nezná a neupravuje. Na evropské úrovni se však 

předpokládá, že dojde k celoevropskému řešení tzv. krytých dluhopisů 

(z angl. covered bonds), neboť se v průběhu finanční krize v roce 2008 ukázaly jako 

vysoce stabilní. V zásadě se jedná o dluhopisy, jejichž hodnota je kryta portfoliem 

hypotečních úvěrů, které jsou pro tento účel vyhrazeny bankou. Jedná se o moderní 

podobu dnes již zastaralých HZL.  

 

Čtvrtý způsob rozdělení dluhopisů je podle jejich formy na listinné 

a zaknihované cenné papíry. Zpravidla záleží na emitentovi jakou formu dluhopisu 

zvolí. Praxe ukazuje, že zaknihované dluhopisy jsou poslední dobou populárnější. 

Výhoda zaknihovaných dluhopisů je zejména nižší administrativní náročnost 

při emisích většího objemu nebo jistá forma elektronizace transakcí spojených 

s dluhopisy. 

 

Posledním smysluplným způsobem dělení dluhopisů je z mého pohledu dělení 

dle doby splatnosti nebo z opačného pohledu doby investice do dluhopisu. 

d) Dle doby splatnosti:  

a. Krátkodobé (1 – 3 roky). 

b. Střednědobé (3 – 5 let). 

c. Dlouhodobé (5 a více let).  

 

Cílem výše uvedené kategorizace dluhopisů bylo poskytnout základní přehled o tom, 

jaké dluhopisy se v České republice zpravidla objevují na trhu. Z četnosti rozdělení 

je patrné, že škála dluhopisů je opravdu široká, přičemž u některých kategorií může 

dále docházet ke kombinaci jednotlivých faktorů. Z pohledu této práce zůstávají 

v popředí podřízené dluhopisy, které by měly naplnit znaky Tier 2 kapitálu. 
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3.2 Emise dluhopisů 
 

Po uvedení definice dluhopisu a teoretickém dělení dluhopisů je třeba pokračovat tím, 

jak se dluhopis dostane na trh. Toto vydávání dluhopisů označujeme jako emisi nebo 

emitování dluhopisů, přičemž platí, že: “Emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů 

vydávaných na základě týchž emisních podmínek a majících stejný okamžik emise 

a stejný okamžik splatnosti.”82 V emisních podmínkách jsou podrobněji vymezena 

práva a povinnost emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů 

jako takové.83 Emisní podmínky zpravidla bývají součástí prospektu, ale nemusí tomu 

tak vždy být. Pokud jsou emisní podmínky součástí prospektu, postačí, pokud 

na informace v něm obsažené pouze odkazují (tj. nemusejí je znovu opakovat). 

Jednotlivé náležitosti, které mají emisní podmínky obsahovat, jsou pak dále uvedeny 

v ust. § 9 DluhZ. Emisní podmínky musí být vyhotoveny vždy, bez ohledu 

na to, jakým způsobem k vydání dluhopisu dojde.  

 

Dluhopisy mohou být vydány dvěma způsoby – veřejnou a neveřejnou nabídkou. 

Na základě těchto dvou kategorií se liší i jednotlivé požadavky, které jsou s danou 

emisí spojeny. I proto jsou tyto dvě kategorie dělící čarou této kapitoly. 

 

3.2.1 Veřejná nabídka 
 

Veřejná nabídka je “jakékoliv sdělení širšímu okruhu osob obsahující informace 

o nabízených investičních cenných papírech a podmínkách pro jejich nabytí, které 

jsou dostatečné k tomu, aby investor učinil rozhodnutí koupit nebo upsat tyto 

investiční cenné papíry.”84  

 

Z této definice jsou patrné tři definiční znaky: 

 

1) Sdělování informací širšímu okruhu osob; 

2) Investiční cenné papíry; 

3) Dostatečný rozsah sdělení pro rozhodnutí investorů o pořízení cenných papírů. 

 

                                                      
82 Ust. § 2 odst. 4, věta první DluhZ.  
83 Ust. § 8 DluhZ. 
84 Ust. § 34 odst. 1 ZPKT. 
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Příslušný komentář pak dodává čtvrtý, implicitně zahrnutý, znak, kterým je samotné 

nabízení. Tj. určitá tendence vyvolat v adresátech této nabídky zájem o koupi těchto 

cenných papírů.85 

 

Jde-li o výše uvedené znaky definice veřejné nabídky, druhý znak nepůsobí větší 

problémy. Základní definice je uvedena v ust. § 3 ZPKT a drobné definiční rozdíly 

s ohledem na veřejnou nabídku jsem již vyjasnil výše. Naproti tomu první 

a třetí znak již v praxi problémy činit mohou. 

 

Základem prvního znaku je širší okruh osob. Obecně se jím rozumí okruh osob, 

který přesahuje okruh známých, propojených osob či několika předem domluvených 

investorů.86 Pokud jde ale o konkrétní číslo, jež by identifikovalo širší okruh osob, 

tak to se zpravidla dovozuje a contrario k ust. § 35 odst. 2 písm. b) ZPKT, 

když o širší okruh osob se bude jednat v případě, že jde o 150 osob a více. 

K tomu je nezbytné dodat, že není podstatné, kolika osobám byl daný produkt prodán, 

nýbrž to, kolika byl nabídnut.87 

 

Jde-li o třetí definiční znak, tedy o skutečnost, že dané sdělení umožňuje učinění 

investičního rozhodnutí, opět nebylo zcela patrné, co těmito slovy zákonodárce 

zamýšlel. Pro vyjasnění pochybností je potřeba vycházet ze stanoviska ČNB, 

které vychází z dřívějšího rozhodnutí Komise pro cenné papíry. ČNB deklarovala, 

že nabídka musí obsahovat alespoň identifikaci cenného papíru, přičemž postačí, 

že se jedná o akcii, uvedení emitenta a cenu.88 ČNB k tomu dále uvádí: „Jednání 

nabízejícího je nutné posuzovat komplexně, a jednotlivé jeho projevy není možné 

vytrhávat z kontextu, ve kterém působily na investory. O veřejnou nabídku půjde 

tehdy, pokud bude v důsledku daného jednání umožněno neomezenému okruhu osob 

zjistit bez přiměřených obtíží podmínky nabytí cenného papíru, na jejichž základě 

                                                      
85 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. Str. 345 – 358. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-433-9. 
86 VLASÁK, Vladimír. Co rozumět „širším okruhem osob“ v definici veřejné nabídky? [online]. In: . 

2010, s. 1 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/sirsi_okruh_

osob.pdf.  
87 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 55/2006 ze dne 10. ledna 2007. 
88 VLASÁK, Vladimír. Jaká sdělení investorské veřejnosti lze považovat za veřejnou nabídku 

investičních cenných papírů? [online]. In: . 2010, s. 1 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/definice_ver

ejne_nabidky_cennych_papiru.pdf.  

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/sirsi_okruh_osob.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/sirsi_okruh_osob.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/definice_verejne_nabidky_cennych_papiru.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/definice_verejne_nabidky_cennych_papiru.pdf
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mohou tyto osoby uzavřít smlouvu k nabytí cenného papíru. Naopak nerozhodný 

je technický způsob, jakým jsou informace sdělovány.“ 89  Z výše uvedeného 

lze uzavřít, že výklad veřejné nabídky zejména s ohledem na dostatečnost informací 

k učinění rozhodnutí je relativně extenzivní, což jen dokládá snahu o ochranu 

investorů, protože veřejná nabídka je zákonem regulována přísněji. 

 

K veřejné nabídce a dostatečné informovanosti je potřeba uvést ještě praxi reklamních 

sdělení. Ta totiž mohou velmi snadno naplnit znaky veřejné nabídky. Pokud 

se tak stane, musí k tomuto reklamnímu sdělení být vyhotoven prospekt (viz odstavec 

níže). Německá právní teorie dokonce vnímá veřejnou nabídku jako druh reklamy, 

tedy reklama a veřejná nabídka se vzájemně nevylučují, ale spíše doplňují.90 Jedinou 

výjimkou z pravidla vyhotovení prospektu i u reklamního sdělení zůstává 

ust. § 36k ZPKT, které upravuje propagační a jiná sdělení. Při výkladu tohoto 

ustanovení je však nutné upozornit na to, že takové propagační sdělení musí 

obsahovat informaci o tom, že prospekt byl nebo bude uveřejněn a kde je, nebo bude 

možné prospekt získat.91 Většina reklamních sdělení, která naplňují znaky veřejné 

nabídky, však takovou informaci neobsahují, čímž se daní aktéři mohou dopustit 

správního deliktu (viz níže).92 

 

Veřejná nabídka se vyznačuje především tím, že chce-li emitent veřejně nabízet 

dluhopisy, musí nejpozději na počátku veřejné nabídky uveřejnit tzv. prospekt, 

který je schválený ČNB, případně jiným orgánem dohledu z jiného členského státu93. 

Tato povinnost vyplývá ze Směrnice o prospektu, která je transponována právě 

do čtvrté části ZPKT. Prospekt cenného papíru je dokument, který primárně slouží 

k ochraně investorů. Jedná se zpravidla o rozsáhlý dokument informativního 

charakteru, který se skládá z několika částí, které se liší v závislosti na kritériích dané 

emise. Náležitosti takového prospektu jsou stanoveny v Prováděcím nařízení. 

Všechny prospekty pak v souladu s ust. § 36c ZPKT schvaluje ČNB a následně jsou 

                                                      
89 Ibid. Str. 1. 
90 PIHERA, Vlastimil. Veřejné nabídky cenných papírů. Právní rozhledy. 2003, 2003(5), Str. 220. 
91 Ust. § 36k odst. 1 ZPKT.  
92 TYRAJ, Daniel a Vladimír VLASÁK. Může být reklamní sdělení považováno za veřejnou nabídku? 

Jaká míra detailnosti informací rozlišuje propagační sdělení a nabízení veřejnosti? [online]. In: . 2011 

[cit. 2018-02-16]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/propagacni_

sdeleni_a_verejna_nabidka.pdf.  
93 Ust. § 35 odst. 1 ZPKT. 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/propagacni_sdeleni_a_verejna_nabidka.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/propagacni_sdeleni_a_verejna_nabidka.pdf
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zveřejněny na jejích webových stránkách. 94  Veřejnou nabídkou lze emitovat 

dluhopisy v obou známých formách, tedy jak dluhopisy listinné, tak zaknihované. 

 

Z hlediska aktuálnosti a přínosnosti této práce bych již zde rád předeslal, že Prováděcí 

nařízení je aktuálně účinná a aplikovatelná právní úprava na území České republiky, 

nicméně pouze do 21. července 2019, kdy vstoupí v účinnost aktuálně platné nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, 

který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování 

na regulovaném trhu (dále jen jako „Nařízení o prospektu“). Před účinností Nařízení 

o prospektu je však nezbytné se držet stávající právní úpravy. 

 

Ustanovení o veřejné nabídce a s tím související povinnost vyhotovit prospekt jsou 

velmi důležité pro všechny potenciální emitenty. Jak jsem již zmínil výše, pokud 

emitent nedodrží povinnost zveřejnit prospekt při veřejné nabídce cenných 

papírů, dopouští se správního deliktu dle ust. § 162 odst. 3 písm. a) ZPKT 

(dříve dle ust. § 164 odst. 1 písm. f) ZPKT). ČNB může za takový správní delikt 

udělit pokutu ve výši až 10 000 000 Kč. Rozhodovací praxe však ukazuje, že reálně 

je pokuta zpravidla nižší a pohybuje se někde kolem 500 000 – 600 000 Kč.95 

 

Jednotlivé druhy prospektu a proces schvalovacího řízení rozeberu ve čtvrté části 

rigorózní práce, neboť tyto záležitosti již úzce souvisí s požadavky na dluhopisy 

a na jednotlivé druhy emisí. 

 

 

 

 

                                                      
94 K dispozici zde: 

http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_PROSPECTUS.START_INPUT_OAM?p_lang=c

z  
95 Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/13506/570 ze dne 26. ledna 2017, sp. zn. Sp/2016/155/573. K dispozici 

zde: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravom

ocna_rozhodnuti/prilohy/S-Sp-2016_00155_CNB_573.pdf. 

Rozhodnutí ČNB č.j. 2015/27803/570 ze dne 12. března 2015, sp. zn. Sp/2014/163/573. K dispozici 

zde: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomo

cna_rozhodnuti/prilohy/S-Sp-2014_00163_CNB_573.pdf. 

http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_PROSPECTUS.START_INPUT_OAM?p_lang=cz
http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.WEB_PROSPECTUS.START_INPUT_OAM?p_lang=cz
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/S-Sp-2016_00155_CNB_573.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/S-Sp-2016_00155_CNB_573.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/S-Sp-2014_00163_CNB_573.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/pravomocna_rozhodnuti/prilohy/S-Sp-2014_00163_CNB_573.pdf
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3.2.2 Neveřejná nabídka 
 

Neveřejná nabídka, někdy též označována jako privátní nabídka, není v ZPKT 

definována. Pro porozumění neveřejné nabídky je tedy nezbytné vyjít z definice 

veřejné nabídky. Jinak řečeno, neveřejná nabídka je taková nabídka, která nesplňuje 

znaky veřejné nabídky. Ještě z jiného pohledu lze dojít k závěru, že neveřejná nabídka 

je taková, která naplňuje alespoň jednu z výjimek veřejné nabídky. Neveřejná nabídka 

není veřejným právem nikterak regulována. 96  V rovině obecného práva tedy 

lze argumentovat pouze zásadami poctivého obchodního styku. V nejryzejší podobě 

pak platí zásada caveat emptor, tedy že kupující odpovědný za svou koupi si kvalitu 

a vlastnosti kupovaného produktu musí ohlídat sám97.  

 

Prvně je zapotřebí vyjít z rozdílu mezi ust. § 34 odst. 4 ZPKT 

a ust. § 35 odst. 2 ZPKT. Zatímco prvně zmíněné znamená, že nebýt této výjimky, 

jednalo by se o veřejnou nabídku ve smyslu její definice, a proto by bylo zapotřebí 

vyhotovit prospekt, tak u později zmíněného se argumentuje, že se jedná o kritéria 

neveřejné nabídky, 98  a proto není potřeba prospekt vyhotovovat. V praxi 

se ale setkáváme s přístupem, kdy emitenti prospekt vyhotoví i tak, protože 

je to pro ně snadnější cesta zejména s ohledem na přístup na regulovaný trh. 

Příkladem takového prospektu může být prospekt podřízených dluhopisů společnosti 

Equa bank99. 

 

Z pohledu zjištění definičních kritérií neveřejné nabídky je třeba vyjít 

z ust. § 35 odst. 2 ZPKT, které stanoví, že povinnost uveřejnit prospekt neplatí pro 

nabídku cenných papírů, jestliže: 

 

1) Nabídka je určena výhradně kvalifikovaným investorům; 

2) Nabídka je určena omezenému okruhu osob, který v členském státě EU, 

kde je tato nabídka činěna, nedosahuje počtu 150, nepočítaje 

v to kvalifikované investory; 

                                                      
96 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. Str. 345 – 358. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-433-9. 
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Prospekt podřízených dluhopisů společnosti Equa bank a.s. schválený ČNB, a to rozhodnutím č.j. 

2018/015114/CNB/570 ke spisové zn. S-Sp-2017/00042/CNB/572. K dispozici zde: 

http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.web_prospectus.dokument_download?p_id=264.  

http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.web_prospectus.dokument_download?p_id=264
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3) Nejnižší možná investice pro jednoho investora je rovna nebo vyšší částce 

100 000 EUR; 

4) Jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce 100 000 

EUR. 

 

Před rozborem jednotlivých kritérií je potřeba ještě upozornit na původně relativně 

nezdařilou formulaci zákonodárce, která spočívá v použití pojmu „uveřejnit“, 

respektive v „povinnosti uveřejnit“ prospekt. ČNB dovodila, že toto návětí nelze 

vykládat tak, že prospekt by se měl vyhotovit tak či tak, byť pouze nemusí být 

zveřejněn. Naopak ČNB argumentuje, a dle mého názoru velmi správně, 

že v případech, kdy nevzniká povinnost uveřejňovat prospekt cenného papíru, není 

potřeba jej ani vyhotovovat. Argumentem pro tento postoj je, že prospekt slouží právě 

k účelu jeho publikace a není-li zde tato povinnost, jeho vyhotovení by pozbylo 

smyslu.100   

 

Jde-li o nabídku určenou výhradně kvalifikovaným investorům, je potřeba tuto 

podmínku vykládat společně s ust. § 35 odst. 3 ZPKT a ust. § 34 odst. 3 ZPKT. Prvně 

jmenovaný odstavec slouží k identifikaci kvalifikovaného investora v rámci nabízení 

cenných papírů. Následně zmíněný odstavec pak definuje kvalifikované investory, 

respektive odkazuje na jejich definici v rámci ZPKT. U ust. § 34 odst. 3 ZPKT 

je nezbytné dodat, že odkaz na osobu uvedenou v ust. § 28 odst. 6 ZPKT 

je již obsolentní. S účinností zákona č. 204/2017 Sb., kterým došlo k transpozici 

MiFID II do ZPKT, jež nastala 3. ledna 2018 došlo k přepisu § 28 ZPKT. Aktuálně 

platná právní úprava ust. § 28 ZPKT totiž neobsahuje šestý odstavec, ale odkazuje 

na hlavu VIII, konkrétně na článek 48, nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů. Dle tohoto článku je Evropský orgán 

pro cenné papíry a trhy (z angl. European Securities and Markets Authority; dále jen 

jako „ESMA“) povinen vést registr podniků z třetích zemí, které mohou 

v EU poskytovat investiční služby či vykonávat investiční činnosti. Tyto podniky jsou 

pak ve smyslu ust. § 34 odst. 3 ZPKT považovány za kvalifikované investory. Tento 

případ novelizace ust. § 28 ZPKT je jedním z dalších důkazů legislativní chyby 

                                                      
100 VLASÁK, Vladimír. Je potřeba vypracovávat prospekt cenného papíru v případě, že se uplatní 

výjimka z povinnosti uveřejňovat prospekt? [online]. In: . 2011, s. 1 [cit. 2018-02-17]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/K_povinnost

i_vyhotovit_prospekt.pdf.  

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/K_povinnosti_vyhotovit_prospekt.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/K_povinnosti_vyhotovit_prospekt.pdf
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a špatné práce zákonodárců v České republice. V tomto případě konkrétně 

Ministerstva Financí České republiky, potažmo vlády, která návrh předložila 

Poslanecké sněmovně dne 14. července 2017. Při novelizaci takto závažného 

právního předpisu by měli zákonodárci prověřit, zda tato novelizace neovlivní 

i odkazy napříč touto právní normou. 

 

Druhé kritérium neveřejné nabídky tvoří omezený okruh osob, jenž je stanoven číslicí 

149 a menší. Již výše jsem zmínil, že se jedná o okruh osob, jimž je investice 

nabízena, což znamená, že je irelevantní kolik osob si daný produkt skutečně koupí. 

K tomuto bodu se váží ještě dvě významné skutečnosti. Za prvé do tohoto okruhu 

se nezapočítávají kvalifikovaní investoři. Za druhé limit 150 osob je určen pouze pro 

území České republiky, jelikož limit se počítá pro každý členský stát EU, 

kde je nabídka činěna, samostatně.101 

 

K posledním dvěma kritériím musím dodat, že limity stanovené v eurech se mají 

přepočítávat na českou měnu dle kurzu devizového trhu vyhlašovaného ČNB, 

který je pravidelně uveřejňován na jejích webových stránkách.102 Z praxe pak dodám 

s ohledem na poslední kritérium, že dluhopisy se zpravidla vydávají ve jmenovité 

hodnotě 3 000 000 Kč, aby se emitent vyhnul jakýmkoliv pochybnostem o naplnění 

této výjimky.  

 

Konečně pak zbývá dodat, že i když povinnost zveřejnit prospekt v těchto případech 

na emitenta nedopadá, přesto jej může vyhotovit, což se kolikrát v praxi děje. 

A to právě s ohledem na uvedení dluhopisů na regulovaný trh. 103  Podobně jako 

u veřejné nabídky lze listinné i zaknihované dluhopisy emitovat prostřednictvím 

neveřejné nabídky. 

                                                      
101 VLASÁK, Vladimír. Jak se počítá limit pro výjimku z povinnosti uveřejnit prospekt při nabízení 

méně než 150 osobám ve více členských státech Evropské unie? [online]. In: . 2011 [cit. 2018-02-17]. 

Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/vyjimka_z_p

ovinnosti_uverejnit_prospekt_limit_150_osob_pri_nabidce_ve_vice_statech_EU.pdf.  
102 VLASÁK, Vladimír. Přepočet částky v eurech pro účely aplikace některých výjimek při veřejné 

nabídce cenných papírů [online]. In: . 2011, s. 1 [cit. 2018-02-17]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/prepocet_cas

tky_v_eurech_pro_ucely_aplikace_nekterych_vyjimek_pri_verejne_nabidce_cennych_papiru.pdf.  
103 VLASÁK, Vladimír. Možnost vypracovat prospekt z vlastní vůle [online]. In: . 2011 [cit. 2018-02-

17]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/moznost_vy

pracovat_prospekt_z_vlastni_vule.pdf.  

https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/vyjimka_z_povinnosti_uverejnit_prospekt_limit_150_osob_pri_nabidce_ve_vice_statech_EU.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/vyjimka_z_povinnosti_uverejnit_prospekt_limit_150_osob_pri_nabidce_ve_vice_statech_EU.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/prepocet_castky_v_eurech_pro_ucely_aplikace_nekterych_vyjimek_pri_verejne_nabidce_cennych_papiru.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/prepocet_castky_v_eurech_pro_ucely_aplikace_nekterych_vyjimek_pri_verejne_nabidce_cennych_papiru.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/moznost_vypracovat_prospekt_z_vlastni_vule.pdf
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/stanoviska_a_odpovedi/pdf/moznost_vypracovat_prospekt_z_vlastni_vule.pdf
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4 Podřízené dluhopisy 
 

Třetí část rigorózní práce se věnovala dluhopisům obecně. Její význam spočívá v tom, 

že poskytla základní přehled právní úpravy dluhopisů, jejich kategorizaci a způsoby 

emise. Tím nastínila základní právní rámec problematiky podřízených dluhopisů, 

který bude nyní možno rozebrat do detailu. 

 

Jak bychom definovali podřízený dluhopis? Jakým způsobem se liší od běžného 

dluhopisu? Jak lze tyto podřízené dluhopisy emitovat? Jakými způsoby 

je to výhodnější a proč? A konečně, jaká specifika musí podřízené dluhopisy, 

potažmo dokumenty s nimi souvisejícími mít, aby je bylo možné zahrnout do Tier 2 

kapitálu? Nejen tyto otázky jsou předmětem čtvrté části rigorózní práce. 

 

4.1 Definice a zakotvení v právním řádu 
 

Podřízené dluhopisy jsou definovány v ust. § 34 DluhZ jako dluhopisy, 

které: „... v případě  

 

a) vstupu emitenta do likvidace; 

b) vydání rozhodnutí o úpadku emitenta, nebo 

c) je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření, 

 

bude pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným uspokojena 

až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou 

vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti.“104 Dále pak zákon podává, 

že skutečnost o podřízenosti dluhopisu musí být na něm, v příslušné evidenci 

a ve všech propagačních sděleních zřetelným způsobem označena. Jinými slovy 

jde o dluhopis, u kterého je pořadí uspokojení nároků specificky upraveno zákonem 

nebo emisními podmínkami105. 

 

Kromě specifik týkajících se pořadí pohledávek, které plynou z podřízených 

dluhopisů, jsou další specifika, není-li uvedeno jinak, uvedena v kapitole 4.3. 

                                                      
104 Ust. § 34 odst. 1 DluhZ. 
105 Ust. § 34 odst. 3 DluhZ. 
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V základních rysech právního řádu se však s podřízenými dluhopisy nakládá 

podobným způsobem jako s běžnými dluhopisy. 

 

4.2 Emise podřízených dluhopisů 
 

V této kapitole platí, že obecnou právní úpravu emise dluhopisů, zejména s ohledem 

na definici veřejné a neveřejné nabídky, jsem uvedl výše. Zde budu rozebírat 

jednotlivé detaily té které nabídky. Celá kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly 

právě s ohledem na typ nabídky. Podkapitola o veřejné nabídce je stěžejní, 

neboť na smyšleném příkladu emise podřízených dluhopisů pro retailové investory, 

jak jsou definováni níže, s přijetím těchto dluhopisů k obchodování na regulovaném 

trhu ukazuje, jak při emisi těchto dluhopisů postupovat. Dále se předpokládá, 

že emitentem těchto dluhopisů by byla banka zřízená na území České republiky  

s českou bankovní licencí a tyto dluhopisy by byly nabízeny pouze v rámci České 

republiky. Jednotlivé odchylky v rámci veřejné nabídky, to je například emise 

podřízených dluhopisů prostřednictvím základního prospektu a konečných podmínek 

nebo emise podřízených dluhopisů pro wholesale investory, jak jsou definováni níže, 

jsou spíše marginálního charakteru. Podstatné je, že princip postupu práce 

s Prováděcím nařízením je stejný. Analýzou tohoto postupu dojde k vytvoření přidané 

hodnoty mé rigorózní práce, kterou jsou popisoval již v úvodu. Onu přidanou hodnotu 

spatřuji v uceleném popisu postupu, tedy de facto vytvoření návodu emise 

podřízených dluhopisů, jež je založen na právní analýze ustanovení relevantních 

právních předpisů. 

 

Pokud jde o neveřejnou nabídku, budou analyzovány jednotlivé odchylky zásadního 

charakteru oproti nabídce veřejné. U neveřejné nabídky, na rozdíl od nabídky veřejné, 

není tak důkladný rozbor zapotřebí, protože již lze odkázat na tržní precedent, který 

prošel schválením ČNB. 

 

4.2.1 Veřejná nabídka podřízených dluhopisů 
 

Jde-li o nabídku podřízených dluhopisů, ať už v listinné nebo zaknihované formě, 

zpravidla platí, že je nezbytné vyhotovit prospekt cenných papírů. Výjimku tvoří 

již zmíněná ust. § 34 odst. 4 ZPKT a ust. § 35 odst. 2 a odst. 4 ZPKT. Povinnost tento 
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prospekt vypracovat a uveřejnit je inkorporována v ust. § 35 odst. 1 ZPKT. V první 

části podkapitoly se zaměřím na analýzu prospektu dle ust. § 36 ZPKT 

a tedy prospektu, který by umožnil emitovat podřízené dluhopisy cílené na veřejnou 

nabídku retailovým investorům. Na analýzu obsahu prospektu plynule naváže sekce 

o řízení před ČNB a následně sekce o přijetí takových dluhopisů k obchodování 

na regulovaném trhu. 

 

Jde-li o emisi podřízených dluhopisů, je nezbytné v relevantním prospektu reflektovat 

specifika podřízených dluhopisů jako takových, zejména srozumitelně a viditelně tyto 

dluhopisy označovat jako podřízené. Dále pak reflektovat specifika potencionálních 

emitentů, kteří by vydávali tyto podřízené dluhopisy za účelem navýšení kapitálového 

požadavku Tier 2 a konečně pak specifika jednotlivých emisí tak, aby byla naplněna 

kritéria Prováděcího nařízení. 

 

4.2.1.1 Prospekt pro účely veřejné nabídky podřízených dluhopisů retailovým 

investorům 

 

Analýza obsahu prospektu podřízených dluhopisů musí začít od ust. § 36 ZPKT. 

To stanoví základní údaje o tom, proč se prospekt vyhotovuje. Obecně platí, že tento 

dokument plní ochrannou funkci pro investory. Proto by měl obsahovat informace 

nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení nabízeného podřízeného dluhopisu, 

ale i další informace, které deklaratorně uvádí ust. § 36 odst. 1 ZPKT. V tomto 

kontextu je nezbytné dodat, že emitent nebo osoba, která prospekt vyhotovuje106, 

může uvést i informace nad rámec těch, které jsou vyžadovány jak zákonem, 

tak i Prováděcím nařízením. Jediná limitace, která se s informacemi uvedenými 

nad běžný regulatorní rámec pojí, je, že tyto informace by měly být vhodné pro daný 

druh cenných papírů (v našem případě tedy vhodné pro podřízené dluhopisy) nebo 

vhodné pro povahu emitenta.107 

 

Zatímco právní úprava do roku 2005 rozlišovala užší prospekt pro účely veřejné 

nabídky a prospekt bez přívlastků pro účely přijetí na regulovaný trh108, dnes existuje 

                                                      
106 Ust. § 36 odst. 6 ZPKT. 
107 Recitál 5 Prováděcího nařízení. 
108 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. Str. 373 – 378. V Praze: C.H. Beck, 2012. 

Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-433-9. 
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pouze jeden druh prospektu, nicméně má relativně mnoho podskupin. První možnost 

rozdělení prospektu je, zdali prospekt tvoří jeden dokument, což se na trhu dluhopisů 

vyskytuje jednoznačně nejčastěji, nebo zda je prospekt tvořen registračním 

dokumentem, dokladem o cenném papíru (v mém příkladu o podřízeném dluhopisu) 

a shrnutím. Tato druhá možnost předpokládá, že registrační dokument 

se již po schválení od ČNB nemusí vypracovávat znovu109 , což implikuje menší 

administrativní náročnost. To znamená, že takový emitent, jehož registrační 

dokument je již schválen, může při další emisi vypracovat pouze doklad o cenném 

papíru a shrnutí prospektu. Osobně bych argumentoval, že v době, kdy v podstatě 

všechny tyto dokumenty vznikají elektronicky, není problém vyjít z předchozího 

a jednotného prospektu a použít jej jako vzor pro prospekt nový. Výsledkem bude 

nový jednotný prospekt, který je pro potencionálního investora pohodlnější, čímž 

může dojít ke zvýšení pravděpodobnosti investice ze strany potencionálních 

investorů, protože je pro ně snazší si zhodnotit riziko takové investice. 

 

Druhá možnost dělení prospektu vychází z předpokladu, že drobní investoři vyžadují 

jinou míru ochrany než ti objemově velcí investoři (nikoliv kvalifikovaní investoři). 

Na základě této premisy pak byly vytvořeny dvě podskupiny prospektů – tzv. „retail“ 

a tzv. „wholesale“. Prvně jmenovaný tedy slouží veřejné nabídce drobným investorů, 

zpravidla fyzickým osobám nebo malým korporacím. Druhý jmenovaný pak slouží 

investorům, kteří jsou ochotni investovat větší objemy finančních prostředků. Rozdíl 

mezi těmito dvěma podskupinami tvoří hranice 100 000 EUR u jmenovité hodnoty 

jednoho podřízeného dluhopisu. Tato hranice je stanovena nařízením vlády 

č. 190/2011 Sb.. Směrnice o prospektu i nadále obsahuje hranici 50 000 EUR, 

což může působit poněkud zmatečným dojmem. Nicméně od účinnosti nařízení 

Komise č. 486/2012110 byla tato hranice posunuta z 50 000 EUR na 100 000 EUR. 

V tomto ohledu bych ještě upozornil na nepřesnost legislativců v EU, neboť změna 

hranice mezi „retailem“ a „wholesalem“ je změněna v textu Prováděcího nařízení, 

nikoliv však už v jeho recitálu111.  

 

                                                      
109 Ust. § 36 odst. 7 a 8 ZPKT.  
110 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 486/2012 ze dne 30. března 2012, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o úpravu a obsah prospektu, základního prospektu, souhrnu a 

konečných podmínek a pokud jde o požadavky na zveřejňování. 
111 Srov. např. Prováděcí nařízení, recitál 14. 
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Toto rozdělení se v praxi projevuje tím, že u retailové nabídky, tedy té, která je určena 

malým investorům, je emitent nebo osoba vyhotovující prospekt povinna vypracovat 

shrnutí prospektu, které představuje úvod celého tohoto dokumentu. Zajímavé je, 

že Směrnice o prospektu používá na místo pojmu „shrnutí“ pojem „souhrn“. Směrnice 

o prospektu není přímo právně vynutitelná, nicméně Prováděcí nařízení už přímo 

právně vynutitelné je. Prováděcí nařízení také používá pojem „souhrn“. Ačkoliv 

se může daná problematika zdát jako „slovíčkaření“, za jistých okolností může dojít 

k zavádějící informaci pro potencionální investory. Rozhodne-li se emitent 

vypracovat v rámci prospektu určitý přehled, který není souhrnem, nesmí se tak ani 

nazývat. Používá-li tedy emitent pojem „shrnutí“ pro „souhrn“, protože vychází 

z právní úpravy ZPKT, dostává se do rozporu s přímo vynutitelným právním 

předpisem EU – Prováděcím nařízením 112 . Takový rozpor v právu by dle mého 

názoru nepochybně vyžadoval buď novelizaci ZPKT nebo novelizaci překladu 

Prováděcího nařízení, potažmo Směrnice o prospektu. Dobrá zpráva v tomto ohledu 

je, že Nařízení o prospektu již používá pojem shrnutí, což znamená, že s jeho 

účinností dojde k odstranění tohoto nesouladu z právního řádu. V praxi se i přes tento 

rozpor uchytil pojem shrnutí, který budu používat nadále i já v této rigorózní práci. 

Náležitosti shrnutí jsou uvedeny v ust. § 36 odst. 5 ZPKT. 

  

Nyní bych objasnil, jak vypadá běžný retailový prospekt podřízených dluhopisů 

nabízených veřejnou nabídkou tak, aby naplnily znaky Tier 2 kapitálu. Jelikož praxe 

ukazuje, že prospekty jsou vyhotovovány jako jednotné dokumenty, tedy nikoliv 

po částech, budu i já postupovat tímto způsobem. Prospekt, který by naplňoval znaky 

veřejné nabídky, byl tzv. retailový a zároveň by naplňoval podmínky pro zahrnutí 

dluhopisů do Tier 2 kapitálu, jsem při svých rešerších v České republice nenašel. 

Tedy prozatím neexistuje precedent, u kterého by bylo patrné, že jej ČNB schválila. 

Při vytváření takového prospektu je potřeba vycházet z příslušných ustanovení ZPKT, 

DluhZ, Směrnice o prospektu, Prováděcího nařízení, doporučení ESMA (dále jen jako 

„ESMA Doporučení“) 113  a konečně z vhodné kombinace již dvou schválených 

prospektů jakožto tržního vzoru. Těmito prospekty jsou prospekt společnosti Equa 

                                                      
112 Srovnání článku 24 odst. 1, pododstavec 3, poslední věta a ust. § 36 odst. 2 ZPKT. 
113 ESMA update of the CESR recommendations: The consistent implementation of Commission 

Regulation (EC) No 809/2004 implementing the Prospectus Directive. European Securities and 

Markets Authority [online]. Paříž: ESMA, 2011 [cit. 2018-02-24]. Dostupné z: 

https://www.esma.europa.eu/document/recommendations-esma-update-cesr-recommendations-

consistent-implementation-commission.  

https://www.esma.europa.eu/document/recommendations-esma-update-cesr-recommendations-consistent-implementation-commission
https://www.esma.europa.eu/document/recommendations-esma-update-cesr-recommendations-consistent-implementation-commission
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bank a.s.114 (dále jen jako „Prospekt Equa“), jelikož se jedná o prospekt podřízených 

dluhopisů s cílem navýšení Tier 2 kapitálu, a prospekt společnosti HB Reavis 

finance CZ, s.r.o. (dále jen jako „Prospekt HB Reavis“) 115 , protože se jedná 

o prospekt veřejné nabídky prostřednictvím retailu. Z právního rámce vytvoření 

prospektu je patrné, že jde o sofistikovaný dokument, jehož příprava vyžaduje 

vysokou kvalifikaci a odbornost. V praxi bych proto doporučil se vždy obrátit 

na specializovaného právního zástupce v tomto oboru. 

 

Systematika Prováděcího nařízení je taková, že emitent musí začít u příslušného 

článku a dále zvolit vhodný program, který určuje jakou přílohu Prováděcího nařízení 

použít. Každý program pak může být dodatečně modifikován o určitý modul, který 

lépe reflektuje strukturu transakce. Takovým modulem je například 

příloha VI Prováděcího nařízení, která se používá na vytvoření prospektu u transakcí 

s ručitelem. Přípustné jsou i kombinace obojího, tedy různých programů a různých 

modulů. Z pohledu retailové veřejné nabídky podřízených dluhopisů, kde banka 

je emitentem, jsou výchozím bodem čl. 7, 8, 14, 24 a 25 Prováděcího nařízení. 

 

Tyto články stanovují, jaké programy a s nimi relevantní přílohy Prováděcího nařízení 

se mají použít při vytvoření prospektu. Těmito přílohami jsou postupně přílohy 

IV, V, XI a XXII Prováděcího nařízení. Při rozboru a rozhodování toho, 

kterou přílohu lze na vytvoření prospektu aplikovat, je důležité si uvědomit, 

že systematika Prováděcího nařízení v zásadě nehovoří o prospektu jako o jednotném 

dokumentu. Z toho vyplývá, že pokud emitent vytváří prospekt jako jednotný 

dokument, musí postupně aplikovat přílohy, které se vztahují k registračnímu 

dokumentu emitenta, k popisu cenných papírů a k souhrnu. Pouze spojením těchto 

relevantních článků a příloh může dojít ke spojení a vytvoření ucelených požadavků 

na jednotný prospekt tak, aby vyhověl parametrům případu, který uvádím. I z toho 

důvodu je počet použitých článků a příloh relativně vysoký. 

 

                                                      
114 Prospekt podřízených dluhopisů společnosti Equa bank a.s. schválený ČNB, a to rozhodnutím č.j. 

2018/015114/CNB/570 ke spisové zn. S-Sp-2017/00042/CNB/572. K dispozici zde: 

http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.web_prospectus.dokument_download?p_id=264. 
115 Prospekt dluhopisů s pohyblivým výnosem společnosti HB Reavis Finance CZ, s.r.o., schválený 

rozhodnutím ČNB č.j. 2016/014276/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2016/00003/CNB/572. K dispozici zde: 

http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.web_prospectus.dokument_download?p_id=178.  

http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.web_prospectus.dokument_download?p_id=264
http://oam.cnb.cz/sipresextdad/SIPRESWEB.web_prospectus.dokument_download?p_id=178
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Články 7, 8 a 14 Prováděcího nařízení se vztahují přímo k jednotlivým programům, 

přitom platí, že čl. 7 je aplikovatelný na program pro registrační dokument dluhových 

cenných papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než 100 000 EUR, 

čl. 8 je aplikovatelný na program pro popis cenných papírů u dluhových cenných 

papírů s jednotkovou jmenovitou hodnotou nižší než 100 000 EUR 

a čl. 14 je aplikovatelný na situace, kdy je emitentem cenných papírů banka (neboli 

bankovní registrační dokument). 

 

Článek 24 se vztahuje pouze a jen na shrnutí prospektu s tím, že musí být použita 

příloha XXII Prováděcího nařízení. S ohledem na shrnutí je podstatné zdůraznit 

dvě odlišnosti, které se s ním pojí. První je, že shrnutí nesmí obsahovat křížové 

odkazy na jiné části prospektu, což v praxi znamená, že veškeré informace uvedené 

ve shrnutí je nutno zopakovat právě ve shrnutí i přes to, že jsou již tyto informace 

uvedené napříč prospektem. Toto je logické pravidlo s ohledem na účel shrnutí, 

kterým je podání základních informací potencionálnímu investorovi snadno 

přístupným a srozumitelným jazykem. Pravidlo je například také odlišné od emisních 

podmínek uvedených v prospektu, které mohou s ohledem na ust. § 9 odst. 1 DluhZ 

obsahovat informace odkazem na relevantní části prospektu. Druhá odlišnost, 

která platí u shrnutí, ale neplatí obecně, je, že pořadí oddílů a prvků přílohy XXII 

Prováděcího nařízení je závazné. Toto pravidlo kontrastuje s pravidlem obecným, 

uvedeným v čl. 25 odst. 3 Prováděcího nařízení, které stanoví, že předkladatel 

nabídky nebo emitent, který žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, 

může bez omezení definovat pořadí, ve kterém budou uvedeny požadované položky 

údajů obsažených v programech a modulech, podle nichž je prospekt vyhotovován.116 

 

Článek 25 Prováděcího nařízení stanoví, že prospekt se skládá z těchto částí 

v následujícím pořadí: 

 

1) Jasný a podrobný obsah; 

2) Souhrn uvedený v čl. 5 odst. 2 Směrnice o prospektu; 

3) Rizikové faktory spojené s emitentem a druhem cenného papíru v dané emisi; 

                                                      
116 Srov. čl. 24 odst. 1 pododst. 3 věta 1. a čl. 25 odst. 3 Prováděcího nařízení. 
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4) Jiné údaje zahrnuté do programů a modulů, podle nichž je prospekt 

sestavován.117 

 

*** 

 

Každý prospekt nicméně začíná titulní stranou, která obsahuje drtivou většinu 

základních údajů. Zpravidla se jedná o logo emitenta, jeho název a příslušnou 

identifikaci; o uvedení druhu a formy dluhopisů včetně jejich celkové jmenovité 

hodnoty, výnosu, ISIN a doby splatnosti; dále o krátkou informaci a odkaz na části 

prospektu o rizikových faktorech, zdanění a devizové regulaci a emisních 

podmínkách. Konečně se pak na první straně prospektu zpravidla uvádí informace 

o tom, že se jedná o veřejnou nabídku dle příslušných právních předpisů, s jakým 

cílem je tato veřejná nabídka činěna a jak bude s dluhopisy dále naloženo – zpravidla 

přijetí k obchodování na burze. Tyto praktické informace jsou pak zakončeny dnem 

vyhotovení prospektu, dnem vyhotovení rozhodnutí o schválení prospektu ČNB 

včetně dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a informace, kde může potencionální 

investor nahlédnout do fyzického výtisku prospektu.118 

 

Po titulní straně následují důležitá upozornění, která z většiny vytvořila tržní praxe 

a v legislativě (jak české, tak evropské) je nelze najít. Jedná se například 

o upozornění, že dluhopisy nebudou registrovány dle zákona o cenných papírech 

(1933) ve Spojených státech amerických, že potencionální emitenti musí číst 

a analyzovat prospekt v jeho celistvosti včetně případných dodatků. 

Dále pak následuje informace o tom, jaké účetní standardy byly použity 

pro zpracování účetních závěrek. 

 

Pak už přijde na řadu jasný a podrobný obsah, čímž dojde ke splnění první podmínky 

článku 25 Prováděcího nařízení. Obsah se fakticky jen vloží do dokumentu 

prostřednictvím textového editoru, v němž je prospekt vyhotovován. Po obsahu 

již musí následovat shrnutí119.  

 

                                                      
117 Článek 25 odst. 1 Prováděcího nařízení. 
118 Titulní strana prospektu HB Reavis. 
119 Pozn. Autora: Jelikož praxe používá pojem shrnutí, budu jej i já používat jednotně pro další text této 

práce. 
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Právní požadavky na shrnutí prospektu jsou již poměrně specifické a vycházejí 

z kombinace ust. § 36 odst. 5 ZPKT, čl. 24 odst. 1 a přílohy XXII Prováděcího 

nařízení. Cílem tohoto dokumentu je sumarizovat zásadní informace vzhledem 

k emitovaným dluhopisům a to srozumitelným jazykem na relativně malý počet stran. 

Jazyk shrnutí prospektu musí být stejný jako jazyk prospektu. Shrnutí prospektu 

je omezeno co do počtu stran. Prováděcí nařízení konkrétně stanoví, že shrnutí nesmí 

překročit 7 % délky prospektu a zároveň nesmí být delší než 15 stran. Z praxe 

si nevybavuji, že by tyto podrobnosti ČNB řešila rozsáhlejším způsobem 120 . 

Na příkladu Prospektu HB Reavis je vidět, že shrnutí může být delší než 15 stran 

a přesto může dojít ke schválení ze strany ČNB. Relevantním vysvětlením pak může 

být, že délka takového shrnutí je opodstatněna složitostí emitenta či transakce jako 

takové (například pokud transakce obsahuje informace k ručiteli, jeho rizikové 

faktory či finanční údaje) 121 . Konkrétní podoba shrnutí je uvedena 

v příloze XXII Prováděcího nařízení s tím, že tam, kde dané údaje chybí, je emitent 

povinen dopsat „nepoužije se“. Tato tabulka pak splňuje veškeré náležitosti ve smyslu 

ust. § 36 odst. 5 ZPKT. Vyhotovením shrnutí dochází k naplnění druhého bodu 

čl. 25 odst. 1 Prováděcího nařízení. V poslední řadě je podstatné zdůraznit, 

že i ze shrnutí musí být pro potencionálního investora patrné, konkrétně z části 

o popisu cenných papírů – oddíl C přílohy XXII Prováděcího nařízení - , že se jedná 

o podřízené dluhopisy. 

 

Po shrnutí následuje část o rizikových faktorech. Ta musí naplnit popis uvedený 

v Prováděcím nařízení. To uvádí: „Jasné zveřejnění rizikových faktorů, které mohou 

ovlivnit emitentovu schopnost plnit jeho závazky, které mu ukládají jeho cenné papíry 

vůči investorům, v oddílu s nadpisem „Rizikové faktory“.“122 Rizikové faktory jsou 

v prospektu většinou rozděleny podle toho, k čemu se váží. Zpravidla se jedná 

o rizikové faktory vztahující se k emitentovi, rizikové faktory vztahující 

se k dluhopisům, obecné rizikové faktory, které se vztahují k makroekonomické 

situaci v České republice atd. To, že se rizikové faktory uvádí (váží) k různým 

subjektům či předmětům transakce (emitent, cenné papíry atd.) je právě důsledkem 

kombinace jednotlivých programů Prováděcího nařízení. 

                                                      
120 Potvrzeno ústní konzultací dne 16. 5. 2018 s autorem Prospektu HB Reavis. 
121 Zde je nezbytné dodat, že ručitel v transakci o emisi podřízených dluhopisů s ohledem na podmínku 

uvedenou v čl. 63 písm. e) CRR spíše nepřipadá v úvahu. 
122 Bod 4. přílohy IV Prováděcího nařízení. 
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Pro emitenta tedy jde o bod 4. přílohy IV Prováděcího nařízení, pokud jde o banku, 

což je případ, který popisuji, je nezbytné dodat další rizikové faktory v souladu 

s bodem 3. přílohy XI Prováděcího nařízení. Pro rizikové faktory o podřízených 

dluhopisech je dále nezbytné se řídit bodem 2. přílohy V Prováděcího nařízení atd.. 

Samozřejmě se může stát, že se jednotlivé požadavky na obsah prospektu překrývají, 

z logického výkladu pak plyne, že emitent v takovém případě není povinen tytéž 

informace opakovat dvakrát. 

 

V právním řádu však nikde nenajdete taxativní výčet rizikových faktorů. Vznikají 

v zásadě ve spolupráci mezi klientem, jeho právním zástupcem a ČNB. Některé 

rizikové faktory budou uvedeny velmi specificky právě s ohledem na emisi 

podřízených dluhopisů, jež by se měly kvalifikovat jako Tier 2 kapitál. 

Jedná se zejména o rizikové faktory o tom, že emitent podléhá právní regulaci BRRD, 

CRR, CRD IV či MiFID II, ale například i o riziku spojeném s podřízenými dluhopisy 

jako takovými a výplatou jejich výnosů v případě insolvence či jiného postupu 

dle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu (dále jen jako 

„ZOPRK“)123. K uvedenému je nezbytné dodat, že pro emitenta je výhodné pojmout 

část o rizikových faktorech extenzivně, neboť se tím do jisté míry brání budoucím 

žalobám na náhradu škody. Uvedením rizikových faktorů pak dochází ke splnění 

třetího bodu odst. 1 čl. 25 Prováděcího nařízení. 

 

Po rizikových faktorech následují finanční údaje, které patří mezi informace, jež stačí 

zahrnout odkazem. Tj. v prospektu takových dluhopisů je tabulka s uvedením 

informace o kterou účetní závěrku se jedná, na jakých stranách v rámci výroční 

zprávy ji lze dohledat a odkaz na tuto výroční zprávu nebo přímo na účetní závěrku. 

Finanční údaje mají být uvedeny za poslední dva roky, přičemž poslední finanční 

údaje nesmí být starší než 18 měsíců 124 . Účetní závěrka musí být auditována 

licencovaným auditorem včetně jeho prohlášení 125 . Ideální situace z pohledu 

vyhotovení prospektu nastává, pokud má klient všechny tyto zprávy k dispozici 

v jazyce prospektu. U podřízených dluhopisů, které budou zpravidla vydávány 

bankami to lze očekávat, neboť tyto účetní závěrky zveřejňují bez ohledu na emisi 

                                                      
123 Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu. 
124 Bod 13.4.1. příohy č. IV Prováděcího nařízení. 
125 Bod 13.3. přílohy č. IV Prováděcího nařízení. 
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dluhopisů. Praktická úskalí tak mohou nastat pouze ve větších detailech. Například 

v tom, že emitent přechází na jiné účetní standardy, a tudíž účetní závěrka za poslední 

rok je uzavřena dle jiných účetních standardů nežli účetní závěrka, která je stará dva 

roky. V tomto případě dbá ESMA na to, aby potencionální investoři měli možnost 

posoudit finanční situaci emitenta na kontinuální bázi. Proto i v ESMA Doporučení 

lze dohledat postup, který situaci řeší. Příkladem lze uvést, že klient přešel mezi roky 

2015 a 2016 na nové účetní standardy a zároveň k emisi dojde v roce 2018, ale před 

publikací účetní závěrky za rok 2017. Za této situace je nezbytné uvést účetní závěrky 

za rok 2014 dle starých účetních standardů, 2015 dle starých i nových účetních 

standardů a za rok 2016 pouze dle nových účetních standardů. ESMA argumentuje, 

že takový postup zajistí nejhladší kontinuitu v přehledu aktiv emitenta a tím i nejvyšší 

míru ochrany investorů do těchto dluhopisů. 126  Podobně problematická může být 

situace, kdy je emitentem nově založená společnost, jež vznikla pouze za účelem 

emise dluhopisů. Nicméně vzhledem k tomu, že emitentem podřízených dluhopisů 

budou zpravidla banky, nepředpokládám tento vývoj. 

 

Prohlášení odpovědných osob za vyhotovení prospektu zpravidla následuje 

po finančních informacích uvedených ve formě odkazu. Zde je potřeba vyjít 

již z ust. § 36b ZPKT a vyložit jej v souvislosti s bodem 1. Přílohy č. IV Prováděcího 

nařízení. Zcela zásadní je, že schválením prospektu na sebe ČNB žádným způsobem 

odpovědnost nepřenáší a za prospekt tudíž není odpovědna.127 ČNB pouze posuzuje 

zda daný prospekt má veškeré náležitosti, které by dle příslušné právní regulace 

měl obsahovat. Podle obecného pravidla platí, že za prospekt odpovídá osoba, 

která ho vyhotovila. U emitentů existujících formě akciové společnosti lze očekávat, 

že odpovědnými osobami jsou členové a předseda představenstva. Tyto osoby 

samozřejmě musí jednat též v souladu se stanovami společnosti. Konkrétní obsah 

odpovědnostního prohlášení je obsažen v bodu 1.2 přílohy IV Prováděcího nařízení.  

 

Poslední částí, která následuje po prohlášení odpovědných osob, je upisování 

a prodej, ve kterém emitent popisuje, jakým způsobem dojde k úpisu dluhopisů. 

                                                      
126 ESMA Doporučení. Str. 16 – 19. 
127 ČNB za prospekt odpovědna není, to je pravda, ale neplatí to bezvýhradně. Níže v sekci řízení o 

schválení prospektu před ČNB je dovozováno právní teorií, že obsahuje-li prospekt flagrantní lež, jež 

je ČNB schopna rozpoznat z informací, které má obecně k dispozici, nemělo by dojít ke schválení 

takového prospektu z důvodu ochrany investorů na kapitálovém trhu. Jedná s o výjimku z pravidla, že 

ČNB neručí nebo neodpovídá za informace obsažené v prospektu. 
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Při větší transakcích je struktura zpravidla taková, že emitent pověří příkazní 

smlouvou (nebo jinou inominátní smlouvou podobného charakteru) třetí osobu 

(manažera emise), která tyto služby zprostředkuje. Emitent taktéž uvádí důvod 

a přibližné náklady veřejné nabídky, popřípadě náklady přijetí k obchodování 

na regulovaném trhu. Úpis dluhopisů je popsán do detailu, včetně jednotlivých fází 

nabízení a jejich datace. Podrobnosti o uvedení podřízených dluhopisů 

na regulovaný trh jsou pak rozebrány v bodě 4.2.1.3. 

 

Jádro prospektu je pak tvořeno emisními podmínkami. Ty jsou jeho nejdůležitější 

součástí, protože obsahují nejen jednotlivé náležitosti dluhopisu, ale také i zcela 

zásadní informace s ohledem na rozhodování zda do dluhopisu investovat či nikoliv. 

Jaké informace mají být zahrnuty v emisních podmínkách je uvedeno 

v ust. § 9 DluhZ, ovšem postačí, když emisní podmínky odkazují na informace 

uvedené v prospektu. Nebudu zde podrobně analyzovat jednotlivé informace, 

které mají být součástí emisních podmínek, protože se zpravidla jedná o komerční 

informace, které vycházejí ze záměru emitenta. Nicméně vzhledem k účelu této práce 

je nezbytné zmínit tři významné skutečnosti. 

 

Za prvé je nezbytné v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. q) DluhZ uvést ujednání, 

že pohledávka odpovídající právům s tímto dluhopisem spojeným bude uspokojena 

až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou 

vázány stejnou nebo srovnatelnou podmínkou podřízenosti v případě vstupu emitenta 

do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku emitenta nebo jiného obdobného opatření. 

Tímto ujednáním dále dojde i ke splnění podmínek uvedených 

v čl. 63 písm. d) a f) CRR, které se týkají pořadí pohledávek plynoucích 

z podřízených dluhopisů. 

 

Druhá skutečnost, kterou je nezbytné uvést při emisi podřízených dluhopisů 

v emisních podmínkách je doba splatnosti a případná možnost odkupu dluhopisů 

s odkazem na čl. 63 písm. g), h), a j) CRR. Jedná se o podmínky, které musí 

být naplněny, aby předmětné dluhopisy bylo možné započítat jako Tier 2 kapitál. 

 

Třetí skutečností zůstává naplnění ostatních podmínek čl. 63 CRR, které souvisí 

s emisí dluhopisů tak, aby podřízené dluhopisy bylo možné kvalifikovat jako Tier 2 



67 

 

kapitál. Těmito podmínkami jsou písm. i), k), l), m) čl. 63 CRR. Jedná se o podmínky 

týkající se budoucí výplaty úroků či jistiny, případně kupních opcí či zpětného 

odkupu. Tyto informace je nezbytné uvést v rámci emisních podmínek, 

neboť charakterizují dluhopis či práva s dluhopisem související, která jsou 

též předmětem právní úpravy náležitostí emisních podmínek, zejména v souladu 

s ust. § 9 odst. 2 DluhZ. Byť jsem si vědom znění těchto podmínek, je velmi těžké 

je momentálně dále analyzovat, neboť se jedná o velmi komerční ustanovení, 

která jsou v praxi stanovována emitentem podle jeho potřeb. Tyto potřeby mohou 

být ovlivněny dalšími regulatorními požadavky. Nicméně příkladem lze uvést 

načasování splacení či výkupu podřízených dluhopisů s ohledem na likviditu banky. 

 

Laicky řečeno trochu stranou pak zůstávají podmínky uvedené 

v písm. a) a n) čl. 63 CRR, neboť k jejich splnění dojde vlastně vydáním dluhopisů 

jako takových. Je tomu tak proto, že tento příklad, který jsem nastínil, předpokládá, 

že emitentem je sama banka. 

 

S ohledem na čl. 63 CRR je nezbytné podotknout, že ne všechny podmínky tohoto 

článku souvisí přímo s emisí podřízených dluhopisů. Důležité je i chování emitenta 

po emisi. Nemělo by docházet k situaci, při které by emitent jím emitované podřízené 

dluhopisy sám zakoupil, případně jejich nákup financoval128. 

 

Jak jsem již zmínil výše, pořadí splnění jednotlivých požadavků vyplývajících 

z příloh Prováděcího nařízení není, s výjimkou shrnutí, právně závazné. Osobně 

vycházím z tržních precedentů, kde následuje část věnovaná bodu 

3. přílohy V Prováděcího nařízení, kde jsou uvedeny základní informace o zájmu 

fyzických a právnických osob zúčastněných v emisi a důvody nabídky včetně 

způsobu, jakým budou použity výnosy z této nabídky. Takovým důvodem by ve výše 

uvedeném případě bylo naplnění kapitálového požadavku Tier 2 a výnosy z těchto 

dluhopisů by byly použity k financování dalších podnikatelských aktivit emitenta. 

Takto uvedený obecný způsob využití výnosů je dle tržního precedentu dostačující. 

Není tedy potřeba specifikovat konkrétní transakce, na které budou finanční 

prostředky získané emisí podřízených dluhopisů použity.129  

                                                      
128 Jedná se například o podmínky uvedené v čl. 63 písm. b) a c) CRR. 
129 Srov. Viz část F, Prospektu Equa. 
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Zpravidla na závěr je vždy uvedena obsahově nejdelší část prospektu, 

která se věnuje informacím o emitentovi. Tato část prospektu obsahuje velmi často 

aktuální údaje z tržního prostředí, při jejichž zpracovávání je nezbytně nutné 

kooperovat s jednotlivými odděleními emitenta, které mají danou problematiku 

v dikci. Celá tato část prospektu je vypracována dle požadavků 

přílohy IV Prováděcího nařízení. V souladu s touto přílohou je nezbytné popsat 

zejména: základní údaje o emitentovi (adresa, IČ, složení orgánů, obchodní firma 

společnosti atd.); organizační strukturu emitenta (v praxi jde většinou o schéma 

či mapku organizační struktury včetně procentuálního vyjádření vlivu mateřských 

společností na dceřiné); přehled podnikání emitenta (popis hlavních činností jeho 

byznysu či hlavních trhů, kde emitent svými činnostmi působí); prognózy zisku 

(tyto však emitenti zpravidla nezveřejňují, neboť se jedná o možnost, kterou 

Prováděcí nařízení stanoví, nikoliv o povinnost); případné soudní spory emitenta; 

možnosti, kde lze nahlédnout do zveřejněných dokumentů typu společenské smlouvy 

a stanov emitenta; oprávněné auditory, které emitent využívá atd.  

 

Z právního hlediska není část o popisu emitenta příliš významná. Jedná se spíše 

o časově náročnou komunikaci s emitentem (je-li prospekt vyhotovován právními 

zástupci), kde právní zástupci vyžadují informace, které emitent není vždy úplně 

ochotný poskytnout. Proto je nezbytné najít rovnováhu mezi požadavky Prováděcího 

nařízení a ČNB na straně jedné a vůlí emitenta poskytnout minimální množství 

informací, a tedy se nepřipravit o know-how nebo soutěžní výhodu na poli 

bankovnictví. 

 

Velmi kladně musím hodnotit skutečnost, že Prospekt Equa zařadil ke konci část 

věnovanou postavení vlastníka podřízeného dluhopisu v insolvenčním řízení 

a regulaci českých bank 130 . Domnívám se, že tato část prospektu podřízených 

dluhopisů již nenaplňuje specifický požadavek ZPKT nebo Prováděcího nařízení. 

Z mého pohledu se spíše jedná o jistý servis pro potencionální investory, kteří mají 

prostřednictvím této část lepší přehled o tom, co se stane s jejich investicí v případě 

insolvence emitenta. Požadavek na tyto informace jednoznačně vyplývá pro emisní 

                                                      
130 Viz Prospekt Equa, část G. 
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podmínky, kde taková informace musí být uvedena v souladu 

s ust. § 9 odst. 2 písm. q) DluhZ. Zároveň však DluhZ podává, že emisní podmínky 

mohou  v souladu s ust. § 9 odst. 1 DluhZ odkazovat na jiné části prospektu. 

Z praktického hlediska mi přijde jako velmi vhodné řešení uvést v emisních 

podmínkách pouze nezbytné minimum právních informací o tom, jaká je právní 

úprava podřízených dluhopisů v insolvenčním řízení, případně o tom, jaký praktický 

význam má ona „podřízenost“ dluhopisu. Takové řešení podle mého mínění přispívá 

k větší koherenci textu emisních podmínek s tím, že pokud má investor zájem 

o podrobnější informace, může je jednoduše nalistovat zadní v části prospektu. 

Z mého pohledu je to výhodné proto, že emisní podmínky stanovují práva 

a povinnosti jak emitenta, tak vlastníků dluhopisů. Při složitějších transakcích 

je vhodné, aby tato část prospektu byla strukturována jednoduše a tím byla 

srozumitelnější. 

 

Předposlední a velmi specifickou částí prospektu bývá část o zdanění a devizové 

regulaci v České republice. Tato část je vytvářena spíše daňovými specialisty, 

nicméně musí být v prospektu uvedena, neboť reaguje na požadavek uvedený v bodě 

4.14. přílohy č. V Prováděcího nařízení. V některých případech bývá součástí této 

části prospektu i ustanovení o vymáhání soukromoprávních závazků, které nicméně 

poskytuje spíše jen obecný přehled nežli specifický postup, jak se svého práva 

z dluhopisu domáhat. To je však pochopitelné s ohledem na informativní charakter 

prospektu.  

 

Poslední část prospektu tvoří všeobecné informace, jejíž součástí je i seznam definic, 

které jsou použity napříč prospektem. U definičního aparátu je důležité, 

aby definované pojmy byly používány jednotně, neboť v opačném případě dochází 

nebo může dojít k zavádějící informaci pro potencionálního investora. Také je velmi 

časté, že některé pojmy mohou být v rámci emisních podmínek definovány jinak, 

než v rámci prospektu. Je proto důležité, aby bylo zřejmé ke kterým částem prospektu 

se váže ten který definiční aparát. V rámci všeobecných informací je také učiněno 

zadost všem ostatním požadavkům, které vyplývají z Prováděcího nařízení a zároveň 

nebyly zmíněny v jiné části prospektu. Prospekt končí poslední stranou, na níž jsou 

zpravidla uvedeni aktéři transakce včetně jejich adres, aby při manipulaci 

s dokumentem měl investor základní informace vždy po ruce. 
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4.2.1.2 Řízení o schválení prospektu před ČNB 

 

O tom, že ČNB je správní úřad nebo se v rámci některých svých pravomocí 

tak chová, nejspíš nikdo nepochybuje. Nicméně lze nalézt určitou polemiku, 

zda je ČNB ústředním správním úřadem. Konkrétně prof. Sládeček a spol. uvádí: 

„...Česká národní banka sice vystupuje a jedná jako správní úřad, nesmí ale přijímat 

pokyny od vlády (§ 9 odst. 1 zákona o ČNB), nemůže se tedy ani při výkonu těchto 

funkcí (vedle funkce ústřední banky státu) ocitnout podle kompetenčního zákona 131 

ve stejném postavení jako ministerstva a jiné ústřední správní úřady.“132 

 

Tento rozpor jakkoliv se může zdát malicherný je významný s ohledem na řízení 

o rozkladu. K tomu se nicméně dostanu později. Prozatím je podstatné, že ČNB 

je správním úřadem a je tedy místně i věcně příslušná pro schválení prospektu, 

který je popsán výše. ČNB jsou svěřeny kompetence správního úřadu stanovené 

zákonem č. 6/1993 Sb., zákon o České národní bance (dále jen jako „ZČNB“) 

a jinými právními předpisy133. Tímto jiným právním předpisem je mimo jiné i ZPKT. 

 

Tento prospekt podléhá schválení ČNB v souladu s ust. § 36c odst. 1 ZPKT. V zásadě 

se jedná o standardní správní řízení, ovšem určitá specifika lze i u tohoto řízení 

naleznout. Tato specifika budou popsána v této sekci rigorózní práce. 

 

Celé správní řízení o schválení prospektu se zahajuje na žádost, přičemž forma této 

žádosti není stanovena134. Žadatel tedy musí vyjít ze subsidiárního použití zákona 

č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen jako „SpŘ“), konkrétně z jeho 

ust. § 37, jež upravuje podání vůči správnímu orgánu. 

 

V souvislosti se žádostí o schválení prospektu je tedy nezbytné, aby byly dodrženy 

náležitosti ust. § 37 odst. 2 SpŘ a zároveň dodrženy speciální požadavky 

                                                      
131 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

socialistické republiky. 
132 SLÁDEČEK, Vladimír. Ústava České republiky: komentář. 2. vydání. [online]. Str. 1153 – 1174. V 

Praze: C.H. Beck, 2016. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-590-9. 
133 Ust. § 1 odst. 3 ZČNB. 
134 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. [online]. Str. 386 – 393. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-433-9. 
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dle ust. § 36c odst. 6 ZPKT. Musí být tedy splněno, kdo žádost činí, které věci 

se týká, co navrhuje a ostatní formální náležitosti. Dále je pak na žadateli, pokud 

již má cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu a pokud si zároveň 

přeje zkrátit lhůtu řízení o schválení prospektu na deset dní, aby tuto skutečnost 

doložil spolu se žádostí. V opačném případě má ČNB dvacet dní na schválení této 

žádosti nebo na zaslání žádosti žadateli o doplnění prospektu. V případě, že ČNB 

obdrží relevantní informace na základě této dodatečné žádosti o doplnění, lhůta 

pro vydání rozhodnutí počíná běžet znovu ode dne, kdy ČNB tyto informace 

obdrží135. Pokud ČNB v dané lhůtě nerozhodne, tak toto nedodržení zakládá pouze 

právo na náhradu škody, pokud by tímto prodlením vznikla, neboť se jedná pouze 

o lhůtu pořádkovou136. 

 

Pro praxi je nezbytné dodat, že tato žádost ať podaná v listinné nebo elektronické 

podobě (ZPKT umožňuje obě tyto formy) se pojí v souladu se zákonem 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, konkrétně v souladu s jeho sazebníkem, 

položkou 66, bodem 9. písmeno a) se správním poplatkem ve výši 10 000 Kč.  

 

Po podání žádosti a zaplacení správního poplatku schválí ČNB prospekt, 

který obsahuje veškeré náležitosti vyplývající ze ZPKT 137 .  Zde je potřeba 

podotknout, že ČNB schvaluje pouze formální náležitosti prospektu. Polopaticky 

řečeno, ČNB pouze odškrtává seznam náležitostí daného prospektu. Nelze 

si nevšimnout, že návětí ust. § 36c odst. 8 ZPKT hovoří o náležitostech vyplývajících 

ze zákona (tedy ze ZPKT), nicméně drtivá většina náležitostí prospektu vyplývá 

z Prováděcího nařízení. Tedy sice z přímo aplikovatelného právního předpisu, který 

však není zákonem. Příslušný komentář k ZPKT uvádí, že situaci lze překlenout tím, 

že prospekt, který neobsahuje údaje podle Prováděcího nařízení, současně neobsahuje 

„...veškeré údaje, které jsou […] nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení 

nabízeného cenného papíru […]”, 138  a tedy ani „náležitosti“ plynoucí z tohoto 

zákona139. 

                                                      
135 Ust. § 36c odst. 7 ZPKT.  
136 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. [online]. Str. 386 – 393. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-433-9. 
137 Ust. § 36c odst. 8 ZPKT.  
138 Ust. § 36 odst. 1 ZPKT. 
139 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. [online]. Str. 386 – 393. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-433-9. 
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Další nejasnosti mohou nastat v případě, že ČNB objeví v rámci prospektu zjevně 

nepravdivou informaci. S ohledem na to, že ČNB kontroluje pouze formální 

náležitosti prospektu a není tedy odpovědná za obsah prospektu 140 , není jasné, 

jak by ČNB v těchto případech měla postupovat. Akademici dovozují, že ČNB nemá 

povinnost dohledávat pravdivost informací, nicméně pokud objeví zcela flagrantní 

lež či zavádějící informaci, měla by - s ohledem na svou povinnost uvedenou 

v ust. § 2 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu posilovat 

důvěru investorů a emitentů investičních nástrojů - zvážit výzvu žadateli o schválení 

prospektu k jeho doplnění, případně by neměla prospekt schválit141. 

 

Tento problém nepravdivosti jednotlivých informací je podle mého názoru v praxi 

spíše marginální. Trží praxe je totiž taková, že s ohledem na složitost prospektů 

a jejich délku, kdy se jedná běžně o sto či více stran složitého právního 

či ekonomického jazyka, se obsah těchto prospektů komunikuje dříve a sice 

neformální způsobem. Jinými slovy právní zástupci, kteří zpravidla prospekt 

za emitenty připravují, pravidelně komunikují s ČNB nejen o jednotlivých 

náležitostech prospektu a jejich striktnímu splnění, ale též i o načasování takové 

transakce. Načasování transakce může hrát pro emitenta významnou roli, proto 

je jak pro emitenta tak i pro ČNB výhodnější, když si navzájem předávají informace. 

ČNB při takové komunikaci více inklinuje k hladkému schválení prospektu, 

což je způsobeno tím, že s dokumentem již přišla do styku a zná jeho obsah. 

 

Poté co je podána žádost, zaplacen soudní poplatek a předložen prospekt, jež splňuje 

veškeré náležitosti, rozhodne ČNB o jeho schválení. V takovém případě nelze příliš 

očekávat, že by se emitent tomuto rozhodnutí právně bránil. Naopak v praxi dochází 

ještě  ke vzdání se práva na rozklad. ČNB zpravidla vyznačuje doložku právní moci 

na rozhodnutí o schválení prospektu den po jeho vydání. To platí ale pouze 

za předpokladu, že se emitent vzdá práva na rozklad. Jinými slovy v případě 

pozitivního rozhodnutí ČNB dojde ke schválení prospektu. Takový průběh řízení 

                                                      
140 A contrario k ust. § 36b ZPKT. 
141 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu: komentář. [online]. Str. 386 – 393. V Praze: C.H. Beck, 

2012. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-433-9. 
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nepůsobí v praxi žádné další komplikace. Pro úplnost už jen dodám, že takto 

schválený prospekt musí být publikován v souladu s ust. § 36h ZPKT. 

 

V případě, že ČNB neschválí prospekt, má emitent k dispozici opravný prostředek. 

Tímto opravným prostředkem je v souladu s ust. § 152 SpŘ rozklad. Na počátku této 

sekce jsem zmínil drobné nejasnosti či akademické diskuse v pojetí ČNB jako 

správního úřadu či ústředního správního úřadu. Tato „malichernost“ má však velký 

význam právě v daném řízení o rozkladu, neboť rozklad lze podat proti rozhodnutí, 

které vydal ústřední správní úřad 142 . Pokud by ČNB nebyla ústředním správním 

úřadem, tak se domnívám, že by v takovém případě mohlo dojít k výkladovému 

problému. Z mého pohledu však tato diskrepance není tolik významná, 

neboť ji řeší dvě věci. Za prvé je to praxe, kde k rozkladům u ČNB zcela běžně 

dochází, a za druhé je to podle mého mínění také logický výklad 

ust. § 5 odst. 2 písm. h) ZČNB, který říká, že bankovní rada dále zejména rozhoduje 

o rozkladech proti rozhodnutím ČNB v prvním stupni. Lze proto uzavřít, 

že ať je výsledkem akademické debaty o tom, zda ČNB je správní úřad nebo ústřední 

správní úřad cokoliv, opravným prostředkem proti zamítavému rozhodnutí ČNB 

o schválení prospektu, jenž má emitent k dispozici, je nepochybně rozklad. 

Ten samozřejmě může ve správním řízení pokračovat i po podání rozkladu, nicméně 

správní řízení již není tématem této práce.  

 

4.2.1.3 Uvedení podřízených dluhopisů na regulovaný trh 

 

Přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu je nejčastějším způsobem 

prodeje cenných papírů. Tento způsob prodeje není jediný, je však nejpopulárnější, 

a proto si jej dovolím rozebrat v této sekci. 

 

Způsob prodeje podřízených dluhopisů prostřednictvím jejich přijetí k obchodování 

na regulovaném trhu lze rozdělit do dvou skupin podle způsobu, kterým k uvedení 

na regulovaný trh dojde. V první skupině (variantě) emitent osloví třetí osobu, 

která tento poměrně administrativně náročný proces zprostředkuje. V druhé variantě, 

která se v praxi příliš nepoužívá, může emitent žádat o přijetí podřízených dluhopisů 

k obchodování na regulovaném trhu sám. Jelikož je samotné přijetí k obchodování 

                                                      
142 Ust. § 152 odst. 1 SpŘ. 
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na regulovaném trhu složitou záležitostí, jež by sama o sobě mohla být předmětem 

diplomové práce, rád bych zde uvedl spíše základní právní rámec a principy tohoto 

procesu, nežli analyzoval jednotlivé právní detaily. Tato sekce slouží k spíše 

k dotvoření obrazu, jak celý proces emise podřízených dluhopisů vypadá 

od počátku do konce. 

 

Uvedení podřízených dluhopisů na regulovaný trh zpravidla probíhá, jak jsem 

již zmínil výše, prostřednictvím třetí osoby. Tato osoba, která se na emisi podílí tím, 

že vystupuje buď jako spolumanažer emise nebo jako kotační agent, ale velmi často 

i v obou rolích, je zpravidla banka nebo jiná společnost zabývající se investičními 

službami. Emitent o takové spolupráci musí potencionální investory informovat 

v prospektu. Nejčastěji se tyto informace uvádí jak v emisních podmínkách, 

tak v části věnované úpisu a prodeji podřízených dluhopisů. 

 

Spolupráce mezi spolumanažerem emise a/nebo kotačním agentem (dále jen jako 

„Třetí osoba“) je založena příkazní smlouvou o obstarání emise dluhopisů v souladu 

s ust. § 2430 an. OZ. Název smlouvy není s ohledem na ust. § 555 odst. 1 OZ 

významný, proto není ani podstatné, pokud by v názvu smlouvy vypadlo slovo 

„podřízené“. Zdůrazňuji to z toho důvodu, že banky často mají předem připravené 

vzory těchto smluv, které názvem nemusí vždy odpovídat připravovanému právnímu 

jednání. Je-li příkazní smlouva uzavřena a zároveň je vyhotoven prospekt, 

který strukturu transakce reflektuje, pak zpravidla není třeba další aktivity emitenta, 

neboť příkazník vyřeší proces přijetí podřízených dluhopisů na regulovaný 

trh za něj za poplatek. 

 

Druhá varianta uvedení podřízených dluhopisů na regulovaný trh je samozřejmě 

složitější, nežli jen ponechat toto jednání na Třetí osobě. Před uvedením postupu 

jednotlivých kroků procesu přijetí k obchodování bych rád poskytl právní rámec celé 

této problematiky. 

 

 Uvedení podřízených dluhopisů na regulovaný trh je nezbytné kvalifikovat 

jako hlavní investiční činnost ve smyslu ust. § 4 odst. 1 ve spojení 

s ust. § 4 odst. 2 písm. h) nebo i) ZPKT (v závislosti na závazku jejich upsání). 

Pro výkon investiční činnosti je nutné získat povolení ČNB. V případě emise 
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podřízených dluhopisů, který jsem nastínil výše, lze předpokládat, že emitentem bude 

nejčastěji banka, neboť ona tímto nástrojem směřuje k navýšení Tier 2 kapitálu. 

Banka se pak v souladu s ust. § 5 odst. 3 ZPKT považuje za obchodníka s cennými 

papíry. Obchodník s cennými papíry je na základě povolení uděleného 

mu ČNB oprávněn v souladu s ust. § 5 odst. 1 ZPKT k výkonu hlavních investičních 

služeb nebo činností. Touto relativně složitou kombinací relevantních ustanovení 

lze konstatovat, že banka je oprávněna (i z pozice emitenta) si umístit „své“ podřízené 

dluhopisy na regulovaný trh sama 143 . Pro úplnost dodám, že regulovaný 

trh je v souladu s ust. § 55 odst. 1 ZPKT trh s investičními nástroji, mezi 

něž dluhopisy jednoznačně patří, organizovaný organizátorem regulovaného trhu 

s povolením ČNB, na kterém se obchoduje pravidelně a který má stanovena pravidla 

pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu (dále jen jako 

„Pravidla“). 

 

Pokud bychom nepředpokládali, že emitentem je banka, která je zároveň 

obchodníkem s cennými papíry, musel by takový emitent buď postupovat první výše 

zmíněnou variantou, a nebo by si musel povolení k činnosti obchodníka s cennými 

papíry pořídit.  

 

Burza cenných papírů Praha, a.s. 144  (dále jen jako „BCPP“) je organizátorem 

regulovaného trhu ve smyslu ust. § 37 ZPKT. Vzhledem k tomu, že předpokládáme 

emisi podřízených dluhopisů ze strany banky tak, aby se kvalifikovaly jako Tier 2 

kapitál, lze se domnívat, že objem této emise bude větší než 200 000 EUR. 

Tím dojde ke splnění jedné z hlavních podmínek pro to, aby bylo možné 

s podřízenými dluhopisy obchodovat na Oficiálním trhu ve smyslu ust. § 64 ZPKT, 

který je součástí regulovaného trhu.  

 

Aby mohly být podřízené dluhopisy přijaty na Oficiální trh, musí se emitent řídit 

Pravidly. Pravidla, která jsou aplikovatelná v rámci BCPP jsou Burzovní pravidla, 

část IX. – Podmínky přijetí dluhových cenných papírů k obchodování na Regulovaný 

                                                      
143 Dále předpokládám, že banka je členem BCPP. 
144 Burza cenných papírů Praha, a.s., IČ: 47115629, se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, zapsaná u 

Městského soudu v Praze pod Sp. zn. B 1773. 
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trh burzy145 (dále jen jako „Burzovní Pravidla“). Právě Burzovní Pravidla společně 

se ZPKT, které v tomto právním odvětví mohutně transponuje MiFID II, 

a s relevantními povoleními ze strany ČNB tvoří právní rámec uvedení podřízených 

dluhopisů na regulovaný trh. 

 

Po objasnění právního rámce bych se rád zabýval praktickou stránkou věci, 

ale i přesto je třeba začít u zákona. Pro kýžené přijetí je potřeba splnit postupně 

podmínky uvedené v ust. § 56, 57 a 65 ZPKT. Jedná se v zásadě o celý komplex 

podmínek, z kterých je nezbytné zmínit tři nejdůležitější. Těmi jsou:  

 

a) Na regulovaný trh může být přijat jen takový investiční nástroj, kterému bylo 

přiděleno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování 

pro identifikaci cenných papírů (dále jen jako „ISIN“)146; 

b) Organizátor regulovaného trhu může přijmout investiční cenné papíry 

k obchodování na regulovaném trhu, jestliže byl uveřejněn prospekt těchto 

investičních cenných papírů a od jeho uveřejnění uplynul alespoň jeden 

den147; 

c) Celková jmenovitá hodnota emise dluhopisů dosahuje v korunách českých 

hodnoty odpovídající alespoň 200 000 EUR; podmínka celkové jmenovité 

hodnoty nemusí být splněna, pokud bude zajištěno bezproblémové 

obchodování s těmito dluhopisy148. 

 

Pokud jde o ISIN, lze o něj požádat prostřednictvím elektronického formuláře 

na webových stránkách Centrálního depozitáře cenných papírů149. Podmínka uvedená 

v písmenu b) je zajímavá spíše z pohledu neveřejné nabídky dluhopisů, ke které 

se dostanu níže. U poslední podmínky pak předpokládám, že u takto velkých emisí, 

                                                      
145 BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST IX.: Podmínky přijetí dluhových cenných papírů k obchodování na 

Regulovaný trh burzy[online]. In: . Praha: Burza cenných papírů Praha, 2018 [cit. 2018-05-15]. 

Dostupné z: 

https://www.pse.cz/uploads/u/pse/Legislativa/PSE_Podminky_prijeti_dluhovych_CP_Regulovany_trh.

pdf.  
146 Ust. § 56 odst. 2 ZPKT. 
147 Ust. § 57 odst. 1 ZPKT. 
148 Ust. § 65 odst. 1 písm. d) ZPKT. 
149 Viz: https://www.cdcp.cz/isbpublic/empEmitentskaOblastCZ.html#/zadostiISIN.  

https://www.pse.cz/uploads/u/pse/Legislativa/PSE_Podminky_prijeti_dluhovych_CP_Regulovany_trh.pdf
https://www.pse.cz/uploads/u/pse/Legislativa/PSE_Podminky_prijeti_dluhovych_CP_Regulovany_trh.pdf
https://www.cdcp.cz/isbpublic/empEmitentskaOblastCZ.html#/zadostiISIN
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kterou emise podřízených dluhopisů jako Tier 2 kapitálu bývají, není problém daný 

limit splnit150. 

 

Po naplnění zákonných požadavků je třeba splnit i požadavky Burzovních Pravidel. 

Zejména je nezbytné podat žádost o přijetí podřízených dluhopisů k obchodování 

na regulovaném trhu. Ta se skládá z žádosti samotné, která obsahuje informace 

o emitentovi a o podřízených dluhopisech specifikované v čl. 2 odst. 4 Burzovních 

Pravidel a z jejích příloh. Mezi přílohy je nezbytné zařadit zejména doklad 

o přidělení ISIN a prospekt. Další požadavky stanoví čl. 2 odst. 5 Burzovních 

Pravidel. O přijetí žádosti rozhodne generální ředitel BCPP ve lhůtě 10 pracovních 

dní ode dne doručení žádosti. V dalších podrobnostech řízení o schválení žádosti 

již odkáži na Burzovní Pravidla. Schválením žádosti jsou pak podřízené dluhopisy 

přijaty k obchodování. 

 

4.2.2 Neveřejná nabídka podřízených dluhopisů 
 

Neveřejná nabídka byla rozebrána již v podkapitole 3.2.2. Z pohledu specifik 

neveřejné nabídky je zajímavé, že emitenti také vytvářejí prospekt cenných papírů. 

Touto problematikou jsem se zabýval již v průběhu rigorózní práce, nicméně důvod 

tohoto jednání neleží snad v tom, že by se nejednalo o neveřejnou nabídku, 

ale v tom, že ust. § 57 odst. 1 ZPKT určuje povinnost uveřejnit prospekt, jestliže 

má dojít k přijetí takového cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu. 

Jedná se o jedinou výjimku z pravidla nevyhotovování prospektů u neveřejné 

nabídky. 

 

Jelikož k neveřejné nabídce podřízených dluhopisů existuje tržní vzor (precedent), 

odkáži v podrobnostech na Prospekt Equa, neboť bych pouze opakoval náležitosti 

tohoto prospektu. Nadto je nezbytné uvést, že tento daný prospekt je již schválený 

regulátorem, a tedy naplňuje veškeré aspekty požadované právními předpisy. 

V neposlední řadě je zajímavý způsob popsání nabízených podřízených dluhopisů 

v Prospektu Equa, když tyto dluhopisy budou nabízeny uzavřenému okruhu 149 lidí 

nebo méně a zároveň kvalifikovaným investorům, jak jsou definováni 

v ust. § 34 odst. 3 ZPKT. Takové nabízení ZPKT samozřejmě umožňuje. 
                                                      
150 Viz například Prospekt Equa. 
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4.2.3 Výhody a nevýhody veřejné a neveřejné nabídky 
 

Rozhodne-li se emitent nabízet dluhopisy, záleží pouze na něm, zda zvolí cestu 

prostřednictvím veřejné či neveřejné nabídky. Každá z těchto možností 

má samozřejmě své výhody a nevýhody. Řekl bych, že způsob emise dluhopisů 

veřejnou nabídkou je administrativně náročnější, nicméně by to mělo být vyváženo 

větší možností dluhopisy prodat, neboť okruh investorů není zdaleka limitován. 

Lze předpokládat, že touto cestou se vydají emitenti, kteří mají zájem o velký objem 

emise dluhopisů, jejichž prostřednictvím se snaží získat prostředky na financování 

dalších podnikatelských operací a zároveň diversifikovat pasiva. 

 

Naopak neveřejná nabídka je zpravidla používána k menším nebo specifickým 

emisím dluhopisů. Může se tak jedna o dluhopisy podřízené, ale i například 

vyměnitelné dluhopisy. Tato možnost emise je zpravidla méně administrativně 

náročná. 

 

4.3 Specifika podřízených dluhopisů 
 

Podřízené dluhopisy nejsou standardním nástrojem financování. Používají 

se zpravidla k naplnění určitých cílů. Tímto cílem může být buď diversifikace pasiv 

na straně emitenta a zároveň touha nabídnout jeho investorům jinou formu aktiv, 

jež se pojí s vyšším výnosem151, nebo právě naplnění kapitálového požadavku Tier 2. 

S ohledem na zájem emitenta se s podřízenými dluhopisy pojí i některá specifika, 

která bych rád v této kapitole objasnil.  

 

Prvním z těchto specifik, které chci zmínit, je změna pořadí uspokojení pohledávek 

z podřízených dluhopisů v souladu s ust. § 34 odst. 3 DluhZ. Emisní podmínky 

mohou v takovém případě určit jiné pořadí uspokojení pohledávek z podřízených 

dluhopisů a to i ve vztahu k uspokojení ostatních pohledávek z jiných podřízených 

                                                      
151 Podřízené dluhopisy mají zpravidla větší výnos než dluhopisy standardní, neboť kvůli jejich 

podřízenosti je větší riziko, že se pohledávka neuspokojí. V takovém případě musí být toto riziko 

reflektováno ve výnosu z dluhopisu. 
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dluhopisů, či rozdílně ve vztahu k pohledávce odpovídající právu na splacení 

dluhopisu a jiným právům s dluhopisem spojeným.  

 

V tomto ohledu musí mít emitent nebo jeho právní zástupce na paměti, 

cílí-li na kvalifikaci podřízených dluhopisů souladných s požadavky kapitálu Tier 2, 

že čl. 63 CRR se v některých podmínkách zmiňuje o pořadí pohledávek. Například 

podmínka uvedená v písm. d) tohoto článku říká, že nárok na částku jistiny nástrojů 

podle ustanovení, kterými se nástroje řídí, je zcela podřízen pohledávkám všech 

nepodřízených věřitelů. Pokud tedy emitent usiluje o emisi podřízených dluhopisů 

jako nástroje Tier 2 kapitálu, spíše bych doporučoval pořadí pohledávek neměnit, 

zůstat tak u klasické charakteristiky podřízenosti těchto dluhopisů. Ovšem tuto změnu 

zákon připouští.  

 

*** 

 

Již v průběhu práce jsem  poukázal na nutnost vnímání bankovní regulace 

v její celistvosti. Skutečnost, že předmětem této práce jsou podřízené dluhopisy 

jako nástroj Tier 2 kapitálu neznamená, že jiná regulace se podřízených dluhopisů 

nedotýká. Ačkoliv jiné typy regulace s tématem této práce tolik nesouvisejí, nejsou 

proto nejsou rozebrány do detailu. Rád bych alespoň jako příklad některé uvedl, 

abych tím dokumentoval složitost a komplexnost soudobé bankovní regulace.  

 

Kromě toho, že podřízené dluhopisy mohou být kvalifikovány jako nástroj Tier 2 

kapitálu, mohou být také dále započítány do tzv. MREL (z angl. minimum 

requirements for own funds and eligible liabilities). MREL vychází 

z čl. 45 an. BRRD, který je transponován do ust. § 129 an. ZOPRK a jedná 

se o jeden z dalších poměrů zkoumaných u bank. MREL je poměr součtu kapitálu 

a odepisovatelných závazků povinné osoby k pasivům povinné osoby. 

Tento poměr je bankám určen ze strany ČNB a je jedním ze základních principů 

druhého pilíře Bankovní unie. 

 

Další bankovní regulací, která může za určitých okolností dopadnout i na podřízené 

dluhopisy, je povinnost vytvořit tzv. KID (z angl. key information document). 

KID je nezbytné vyhotovit v případě veřejné retailové nabídky, jestliže podřízený 
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dluhopis naplní znaky definice strukturovaného retailového investičního produktu 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 

26. listopadu 2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných 

retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou 

(dále jen jako „PRIIPs“). Jedná se o jeden z dalších kroků, jak narovnat informační 

asymetrii mezi emitentem a potencionálním investorem. Zde je navíc předpoklad, 

že půjde o retailového investora, který nemá zpravidla takové kapacity ke zhodnocení 

rizika jako institucionální investoři. 

 

Z výše uvedeného je patrné, že bankovní regulace je v současné době relativně složitá 

a rozsáhlá. Věřím a doufám, že jsem touto prací přispěl alespoň k tomu, že jeden 

z těchto požadavků, konkrétně požadavek na Tier 2 kapitál, se již nezdá tak obtížný. 
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5 Závěr 
 

Téma podřízených dluhopisů jako nástroje splnění kapitálového požadavku Tier 2 

jsem si vybral proto, že právní aspekty bankovní regulace jsou velice aktuální. Banky 

si často stěžují na přebytek bankovní regulace, které se musí podrobit. Jedná 

se zejména o vysoké administrativní náklady spojené s regulací.  Je lhostejné, 

zda se jedná o náklady na právní týmy, jež regulaci analyzují a upravují podle 

ní relevantní dokumenty, či náklady na týmy počítačových expertů, kteří vlivem 

regulace musí měnit interní systémy. Jednoduše řečeno, bankovní regulace 

je všudypřítomná.  

 

Jelikož se bankovní regulaci a finančním trhu věnuji jak z teoretického pohledu 

tak ve vlastní praxi, zvolil jsem si otázku podřízených dluhopisů jako nástroje 

ke splnění kapitálového požadavku Tier 2, neboť je to jeden z mnoha praktických 

příkladů, jak bankovní regulaci vnímat a jak s ní být – z pohledu banky – souladný. 

Mám za to, že praktický návod pro širší odbornou veřejnost o tom, jak naplnit jeden 

z mnoha požadavků bankovní regulace, byl na akademické půdě postrádán, 

neboť většina akademických prací se regulaci věnuje spíše z teoretického pohledu. 

Tento praktický návod jsem pak zasadil do kontextu vývoje kapitálové přiměřenosti 

a Basilejských dohod. Výsledkem je tato práce, která podává ucelený přehled 

a vysvětlení, co je bankovní regulace, jaké místo v ní má kapitálová přiměřenost, 

na jakou problematiku kapitálová přiměřenost reaguje, co je jejím cílem a jak tento cíl 

splnit. Velký přínos této práce nespočívá pouze v uceleném a využitelném návodu, 

jak naplnit kapitálový požadavek Tier 2, a v odpovědích na vědecké otázky položené 

v úvodu, ale také i v odhalení několika legislativních pochybení jak ze strany českých 

zákonodárců tak na úrovni Evropské unie. V zájmu právní jistoty a kvalitního 

právního řádu by bylo vhodné tato pochybení odstranit.  

 

Rigorózní práce je rozdělena do pěti částí. Po nezbytném úvodu, který téma vymezuje 

a pokládá vědecké otázky, jejichž zodpovězení je jeden z cílů této práce, následuje 

druhá část věnovaná kapitálové přiměřenosti. 

 

Tato část mapuje historii kapitálové přiměřenosti od založení Basilejského výboru 

pro bankovní dohled až po třetí Basilejskou dohodu. U jednotlivých Basilejských 
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dohod, které jsou vždy analyzovány s ohledem na téma rigorózní práce, 

tedy na kapitálový požadavek Tier 2, je vždy rozebráno jaké výhody 

či nevýhody ta která Basilejská dohoda přináší. Osobně zastávám názor, že na tomto 

postupném vývoji je nejlépe vidět, proč a jakými nástroji reagoval Basilejský výbor 

pro bankovní dohled na tu kterou situaci. Z této historie pak vyplývá, proč je důležité, 

aby bankovní regulace reflektovala nejen kreditní riziko jednotlivých dlužníků bank, 

ale i systémovost tohoto rizika, neboť v případě selhání bank hrozí vysoké náklady. 

Jak ekonomické, tak sociální. Nejsou-li některé aspekty Basilejských dohod 

analyzovány detailně (bylo totiž nezbytné se držet tématu práce, aby se neztratila její 

věcnost), je odkazováno buď na přílohy této práce, nebo na jiné akademické práce, 

které se problematikou zabývají. 

 

Na historický vývoj kapitálové přiměřenosti navazuje kapitola o aktuální právní 

úpravě. Ta je pro význam celé práce zásadní, protože mimo jiné analyzuje podmínky 

článku 63 CRR, tedy podmínky, které musí být splněny, aby mohl být finanční nástroj 

kvalifikován jako Tier 2 kapitál. Následně je tato část zakončena kapitolou ryze 

ekonomickou, neboť se domnívám, že problematiku bankovní regulace 

je potřebné vnímat jak z pohledu práva tak z pohledu ekonomie. Právě tento 

interdisciplinární pohled umožňuje nejen pochopit, že nějaký právní požadavek 

existuje, ale také proč a co by se stalo, kdyby neexistoval. Druhá část rigorózní práce 

také odpovídá na první dvě nastolené vědecké otázky, jejichž odpovědi shrnu níže. 

 

Třetí část této práce se věnuje dluhopisům a jejich právní úpravě. Jedná se zejména 

o postavení dluhopisu v rámci právního řádu, o definici dluhopisu, nebo o odlišnost 

jeho povahy od ostatních cenných papírů. Zařazena je i kategorizace dluhopisů 

ať již z pohledu vlastností vtělených do těchto cenných papírů, nebo s ohledem 

na způsobe určení výnosu. Celá část je pak zakončena podkapitolami 

o veřejné či neveřejné nabídce dluhopisů. Podstatné je, jakým způsobem právo vůbec 

reaguje na nabízení cenných papírů na českém trhu zejména s ohledem na ochranu 

potencionálních investorů.  

 

Čtvrtá část navazuje na předchozí, když kombinuje emisi podřízených dluhopisů jako 

jednoho z typů dluhopisů popsaných ve třetí části této práce, a zároveň dodržení 

podmínek, které musí být při emisi splněny, aby bylo možné podřízené dluhopisy 
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kvalifikovat jako nástroj Tier 2 kapitálu a naplnit tak jeden z požadavků kapitálové 

přiměřenosti uvedené v druhé části.  

 

Po vysvětlení právního pojetí podřízených dluhopisů jsem v rámci čtvrté části 

přistoupil k podkapitole o veřejné nabídce podřízených dluhopisů, která je s ohledem 

na téma rigorózní práce zásadní. Odpovídá totiž nejen na poslední vědeckou otázku, 

ale také přináší onu praktickou stránku celé rigorózní práce. Ta spočívá v právní 

analýze vytvoření prospektu pro veřejnou nabídku podřízených dluhopisů, jež by bylo 

možné kvalifikovat jako Tier 2 kapitál. Tato podkapitola mimo jiné uvádí několik 

legislativních chyb, které jsem v rámci svých právních analýz odhalil. Jedná 

se například o nedostatečný způsob novelizace Prováděcího nařízení s ohledem 

na skutečnost, že limit, jež rozděluje retailovou a wholesalovou nabídku, je stanoven 

rozdílně v textu Prováděcího nařízení a rozdílně v jeho recitálu. Další legislativní 

pochybení pak spočívají buď v nesprávném překladu Prováděcího nařízení 

a anglického slova „summary“ (shrnutí), nebo v nesouladné dikci ZPKT, 

která neodpovídá evropskému právu. Jde o to, že současné evropské právní předpisy, 

které se týkají prospektu cenných papírů, používají slovo souhrn a zároveň nařizují, 

aby se jakákoliv forma shrnutí, jež naplňuje znaky souhrnu, musela nazývat 

souhrnem, zatímco ZPKT používá ve své dikci pouze pojem shrnutí. Celá tato 

problematika může působit velmi zmatečným dojmem pro některé méně zkušené 

retailové investory. Zdá se však, že vše vyřeší čas, neboť Nařízení o prospektu, 

jež je účinné od 21. července 2019, vše napravuje a uvádí pouze pojem shrnutí. 

Od účinnosti Nařízení o prospektu tedy bude dikce ZPKT i evropských právních 

norem jednotná. Poslední legislativní omyl je spojen s novelizací ZPKT s ohledem 

na MiFID II, kde tato novelizace nebyla provedena precizně a některé odkazy 

se v rámci zákona staly nefunkční nebo obsolentní. 

 

Jak jsem již uvedl dříve, podkapitola o veřejné nabídce podřízených dluhopisů, 

jež by se kvalifikovaly jako Tier 2 kapitál obsahuje mimo jiné i praktický návod, 

jak tyto dluhopisy emitovat. Jedná se o proces, který začíná analýzou právních 

požadavků na vytvoření prospektu cenných papírů, pokračuje přes vytvoření tohoto 

prospektu a správní řízení před Českou národní bankou o jeho schválení a končí 

uvedením podřízených dluhopisů na regulovaný trh, jejich úpisem a prodejem. 
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Každý z těchto kroků je poměrně administrativně náročný. Některé z nich dokonce 

v určitých případech vyžadují další povolení a spolupráci jak s BCPP tak s ČNB.  

 

Čtvrtá část dále pokračuje krátkým pojednáním o neveřejné nabídce podřízených 

dluhopisů a výhodách či nevýhodách té které nabídky. Celá část je pak zakončena 

podkapitolou o specifikách podřízených dluhopisů a uvedením několika příkladů 

o tom, že bankovní regulaci je třeba vnímat v její celistvosti, což znamená, 

že podřízené dluhopisy mohou být předmětem několika dalších regulačních norem. 

 

Cílem celé této práce nebylo jen danou problematiku uceleně popsat a poskytnout 

praktický návod, jak dochází k emisi podřízených dluhopisů, ale též zodpovědět 

následující vědecké otázky.  

 

1) Je kapitálová přiměřenost vhodným nástrojem bankovní regulace ex ante 

a proč, či nikoliv a proč? 

2) Mohou být podřízené dluhopisy použity jako nástroj kapitálu Tier 2? Pokud 

ano, za jakých okolností? Pokud nikoliv, je zde jiný vhodný právní nástroj, 

který by tyto náležitosti splňoval? 

3) Mohou-li být podřízené dluhopisy emitovány tak, aby je regulátor započítal 

jako Tier 2 kapitál, jakým způsobem k emisi dochází a jaké náležitosti musí 

být splněny? 

 

Odpovědi vycházejí z analýz uvedených v jednotlivých částech této rigorózní práce 

a jsou následující:  

 

1) Při zodpovězení této otázky je nezbytné si uvědomit, že regulace je ze své 

podstaty právního nástroje vždy opožděna za trhem jako ekonomickým 

konceptem. V tomto smyslu nejspíše žádná regulace nebude „vhodná“ nebo 

„správná“, neboť může opět přijít finanční krize, která ukáže nedostatky 

bankovní regulace, o kterých se předtím nevědělo. Na základě mé analýzy 

Basilejských dohod, konkrétně Basel III se zdá, že bankovní regulace je již 

relativně kvalitní, neboť je systémová. Reaguje tak právě na systémové riziko, 

které je tolik specifické pro bankovní trh. Z tohoto pohledu musím aktuální 

bankovní regulaci kapitálové přiměřenosti hodnotit pozitivně. Pro úplnost jen 
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dodám, že samotná kapitálová přiměřenost a první pilíř Bankovní unie není 

dostačující a bankovní regulaci je potřeba vždy vnímat v její celistvosti. Tedy 

i s ohledem na druhý a případně třetí pilíř Bankovní unie. 

 

2) Ano, podřízené dluhopisy mohou být použity jako nástroj Tier 2 kapitálu 

za předpokladu, že naplní požadavky uvedené v čl. 63 CRR a zároveň splnění 

těchto požadavků uzná regulátor. 

 

3) K emisi může dojít prostřednictvím veřejné či neveřejné nabídky. Jiný způsob 

neexistuje. Je ponecháno na emitentovi, který způsob emise zvolí. V důsledku 

zvoleného způsobu emise se pak liší i jednotlivé náležitosti. Jako příklad 

alespoň uvedu, že nejčastější náležitostí bývá povinnost vyhotovit prospekt 

podřízených dluhopisů. 

 

 

 

Rukopis této rigorózní práce je uzavřen ke 31. květnu 2018. 
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6 Seznam zkratek 
 

 

Seznam použitých zkratek 

Zkratka nebo 

zkratkové slovo 

anglické slovo český 

překlad/význam 

BCBS Basel Committee on 

Banking Supervision 

Basilejský výbor pro 

bankovní dohled 

BCPP  
Burza cenných papírů Praha, 

a.s. 

BRRD Bank Recovery and 

Resolution Directive 

Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2014/59/EU ze dne 15. 

května 2014, kterou se 

stanoví rámec pro ozdravné 

postupy a řešení krize 

úvěrových institucí a 

investičních podniků. 

 

CAR Capital adequacy ratio Poměr kapitálové 

přiměřenosti 

CRD IV Capital Requirements 

Directive IV 

Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2013/36/EU ze dne 26. 

června 2013, o 

přístupu k činnosti 

úvěrových institucí a o 

obezřetnostním 

dohledu nad 

úvěrovými institucemi 

a investičními 

podniky. 

CRR Capital Requirements 

Regulation 

Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady 

(EU) č. 575/2013 ze 

dne 26. června 2013, o 

obezřetnostních 

požadavcích na 

úvěrové instituce a 

investiční podniky 

ČNB  
Česká národní banka 

DluhZ  
Zákon č. 190/2004 Sb., o 

dluhopisech. 

EBA European Banking 
Evropský orgán pro 

bankovnictví 
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Authority 

ESMA European Securities 

and Markets Authority  

Evropský orgán pro cenné 

papíry a trhy 

EU European Union 
Evropská unie 

ICAAP Internal capital 

adequacy assessment 

process 

Vnitřním procesem 

hodnocení kapitálové 

přiměřenosti 

ISIN International Securities 

Identification Number 

Mezinárodní identifikační 

číslo cenného papíru 

KID Key information 

document 

Sdělení klíčových informací 

LCR Liquidity Coverage 

Requirements 

Požadavek na krytí likvidity 

MiFID I  
Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2004/39/ES ze dne 21. dubna 

2004, o trzích finančních 

nástrojů 

MiFID II  
Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2014/65/EU ze dne 15. 

května 2014, o trzích 

finančních nástrojů 

MREL Minimum 

requirements for own 

funds and eligible 

liabilities 

Minimální požadavek 

NSFR Net Stable Funding 

Requirement 

Ukazatel čistého stabilního 

financování 

OZ  
Zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

PRIIPs  Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady 

(EU) č. 1286/2014 ze 

dne 26. listopadu 2014 

o sdělení klíčových 

informací týkajících se 

strukturovaných 

retailových 

investičních produktů 

a pojistných produktů 

s investiční složkou 

RTS Regulatory technical 

standards 

Regulační technické normy 
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RWA Risk weight assets Rizikově vážená aktiva 

SREP Supervisory review 

and evaluation process  

Proces přezkumu v rámci 

dohledu 

ZČNB  
Zákon č. 6/1993 Sb., o České 

národní bance. 

ZOPRK  
Zákon č. 374/2015 Sb., o 

ozdravných postupech a 

řešení krize na finančním 

trhu.  

ZPKT   
Zákon č. 256/2004 Sb., 

zákon o podnikání na 

kapitálovém trhu. 
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7.2 Seznam použitých právních předpisů 

7.2.1 České zákony a podzákonné právní normy 
 

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
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Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 kapitálu 

Abstrakt 

 Tato rigorózní práce s tématem „Podřízené dluhopisy jako nástroj Tier 2 

kapitálu“ se zabývá bankovní regulací a způsoby, jak tuto bankovní regulaci splnit. 

Konkrétněji zda a jak je možné naplnit jeden z požadavků kapitálové přiměřenosti, 

kterým je požadavek na Tier 2 kapitál.  

 

Po úvodu do rigorózní práce a objasnění vědeckých metod práce autor mapuje vývoj 

kapitálové přiměřenosti jako jeden z páteřních požadavků současné bankovní 

regulace. Tento historický vývoj je dáván do souvislostí s tím, co vždy bylo hnací 

silou tohoto vývoje – ať se jednalo o globalizaci v oblasti bankovnictví 

až po specifika finanční krize v roce 2008. Na tomto základě je pak objasněna 

současná bankovní regulace se zaměřením na požadavek Tier 2 kapitálu. Tato 

problematika je dále doplněna kapitolou čistě ekonomického charakteru, 

jež vysvětluje důvody, které vedou ke vzniku regulace, a cíle, jež tato regulace 

zamýšlí dosáhnout. Konkrétně jde o teoretický model dokonalé konkurence 

a jednotlivá selhání trhu, přičemž pochopení těchto selhání je klíčem k dobře 

promyšlené regulaci. 

 

Jelikož banky v praxi často vyjadřují negativní postoje k sílící regulaci, s kterou 

se musí vyrovnávat na denní bázi, cílem této práce bylo analyzovat jeden z těchto 

požadavků a prozkoumat, jakým způsobem ho lze nejlépe dosáhnout. Jelikož již praxe 

ukázala, že podřízené dluhopisy mohou naplňovat znaky Tier 2 kapitálu, bylo jasné, 

že tento finanční nástroj je potřeba více prověřit.  

 

V průběhu práce bylo analyzováno, jakým způsobem lze podřízené dluhopisy 

emitovat a jaká specifika musí být splněna, aby bylo možné tyto dluhopisy jako 

nástroj Tier 2 kapitálu započítat. Cílem práce bylo mimo jiné i poskytnout ucelený 

a komplexní obraz této problematiky, nastínit na praktickém příkladu, jak naplnit 

jeden z požadavků bankovní regulace, a konečně odpovědět na vědecké otázky, které 

si autor stanovil v úvodu práce. 

 

Klíčová slova: bankovní regulace, podřízený dluhopis, Tier 2 kapitál  
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Subordinated bonds as a Tier 2 capital instrument 

Abstract 

 This rigorous thesis the topic of which is “Subordinated bonds as a Tier 2 

capital instrument” elaborates on bank regulation and possible ways of how to comply 

with it. Specifically, whether it is possible (and how) to meet Tier 2 capital 

requirement as one of the requirements of capital adequacy. 

 

Following the introduction to this rigorous thesis and setting forth the scientific 

methods of work the author follows a development of capital adequacy as one of the 

core requirements of the current bank regulation. This historical development has 

been put into conjunction with the leading feature of this development – whether 

it was a globalisation of banking services or specificities of 2008 financial crisis. 

The Tier 2 capital requirement is explained on this background. This topic 

is completed with the purely economic chapter that elaborates and explains reasons 

of financial regulation and goals that the financial regulation tends to accomplish. To 

be specific, it concerns the theoretical model of perfect competition and particular 

market failures. The understanding of market failures is a key to the well-drafted 

financial regulation. 

 

While banks tend to complain about the amount of regulation they need to comply 

with on a daily basis, the goal of this thesis was to analyse one of the requirements 

and research the way of meeting this requirement. Given that the practice experienced 

that subordinated bonds can be qualified as Tier 2 capital, it became inevitable to 

research more into detail this financial instrument.  

 

Throughout this thesis, the author analysed ways of issuance of subordinated bonds 

and features that the issuance must have so that these subordinated bonds can be 

qualified as Tier 2 capital instrument. The goal of this thesis was among other things 

to provide a complex and complete analysis of this topic, present on a practical 

example how to comply with one of the requirements of bank regulation and finally to 

respond to scientific questions stated in the introduction of this thesis. 

 

Key words: bank regulation, subordinated bonds, Tier 2 capital 


