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ROZHODNUTÍ
Česká národní banka (dále jen „ČNB“) jako orgán příslušný k řešení krize podle § 1
odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a dle
§ 5 odst. 1 zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPRK“) rozhodla ve správním řízení zahájeném dne
17. 12. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů na žádost společnosti Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, se sídlem V Celnici 1028/10,
117 21 Praha 1, o udělení obecného předběžného svolení se zpětným odkupem
způsobilých závazků podle čl. 78a odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o
změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění (dále jen „CRR“), takto:
I.
ČNB uděluje Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, se sídlem V Celnici 1028/10,
117 21 Praha 1, obecné předběžné svolení podle čl. 78a odst. 1 druhý pododstavec CRR
se zpětným odkupem způsobilých závazků - dluhopisů „FIO BANKA 5,00/27
(BDAFIOBS)“, ISIN: CZ0003706772 - před datem jejich smluvní splatnosti dle
ustanovení čl. 77 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013, a to v
objemu 50 mil. Kč.
II.
Toto obecné předběžné svolení se uděluje na období jednoho roku od právní moci
tohoto rozhodnutí.

ODŮVODNĚNÍ
1. Společnost Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21
Praha 1 (dále jen „Účastník“) doručila ČNB dne 17. 12. 2021 prostřednictvím
informačního systému datových schránek podání označené jako „Žádost o udělení
obecného předběžného svolení se zpětným odkupem způsobilých závazků“ (dále jen
„Žádost“), ve kterém ČNB požádala o udělení obecného předběžného svolení se
zpětným odkupem způsobilých závazků před datem jejich smluvní splatnosti dle
ustanovení čl. 77 odst. 2 CRR, a to v objemu 50 mil. Kč. Účastník dále Žádost dne
20. 12. 2021 doplnil prostřednictvím elektronické pošty tak, že o udělení předběžného
svolení žádá na období jednoho roku od právní moci rozhodnutí ČNB, kterým mu bude
takové předběžné svolení uděleno.
2. Vzhledem k absenci prováděcího předpisu dle čl. 78a odst. 3 CRR posoudila ČNB
Žádost v souladu s ustanoveními čl. 78a CRR, obecným přístupem ČNB ke stanovení
minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky, očekáváními ČNB ohledně
způsobilosti institucí k řešení krize a s přihlédnutím k návrhu regulačních technických
norem měnících 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
instituce1.
3. ČNB po prozkoumání Žádosti dospěla k závěru, že v ní Účastník poskytl dostatečné
záruky toho, že je schopen operovat s kapitálem a způsobilými závazky v objemu nad
rámec požadavků stanovených v CRR a ve směrnicích 2013/36/EU2 a 2014/59/EU3 a
že jsou současně splněna kritéria zajišťující, že jakýkoli tento budoucí krok bude v
souladu s podmínkami stanovenými v písmenech a) a b) čl. 78a odst. 1 CRR, tj. že
a) nejpozději současně s jakýmkoli postupem podle čl. 77 odst. 2 CRR Účastník
nahradí nástroje způsobilých závazků kapitálovými nástroji nebo nástroji
způsobilých závazků stejné nebo vyšší kvality za podmínek, které jsou
udržitelné z hlediska jeho ekonomických možností a
b) Účastník ke spokojenosti ČNB prokázal, že jeho kapitál a způsobilé závazky by
v důsledku postupu podle čl. 77 odst. 2 CRR překročily požadavky na kapitál a

1

Dostupné na internetových stránkách Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na adrese
URL=https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technic
al%20Standards/2021/1012878/Final%20Report%20on%20draft%20RTS%20on%20OFs%20and%20ELs.pdf
(pouze v angličtině)
2
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 o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic
2006/48/ES a 2006/49/ES, v platném zněni
3
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 a kterou se mění směrnice Rady
82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES,
2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010
a (EU) č. 648/2012
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způsobilé závazky stanovené v CRR a ve směrnicích 2013/36/EU a 2014/59/EU
v míře, kterou ČNB považuje za nezbytnou.
4. Z těchto důvodů proto ČNB rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto
rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že ČNB Žádosti v celém rozsahu vyhověla,
nevyhotovuje se v souladu s § 68 odst. 4 správního řádu podrobné odůvodnění tohoto
rozhodnutí.
5. ČNB toto obecné předběžné svolení odvolá, pokud Účastník poruší kterékoliv kritérium
stanovené pro účely tohoto svolení (čl.78a odst. 1 poslední pododstavec CRR).
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad u ČNB, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, a to
prostřednictvím samostatného odboru restrukturalizace. Lhůta pro podání rozkladu činí 15 dnů
ode dne doručení rozhodnutí.
O rozkladu proti rozhodnutí ČNB rozhoduje bankovní rada ČNB.
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Doručuje se (prostřednictvím datové schránky):
Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Nové Město (ID datové
schránky 8aad5b9)
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