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1. Dodržování předpisů a oznamovací
povinnost
Status těchto obecných pokynů
1. Tento dokument obsahuje obecné pokyny vydané podle článku 16 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 1. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1093/2010 příslušné orgány a finanční instituce vynaloží veškeré úsilí, aby se
těmito obecnými pokyny řídily.
2. Obecné pokyny formulují názor orgánu EBA na náležité postupy dohledu v rámci Evropského
systému dohledu nad finančním trhem nebo na to, jak by unijní právní předpisy měly být
uplatňovány v konkrétní oblasti. Příslušné orgány ve smyslu čl. 4 odst. 2 nařízení (EU)
č. 1093/2010, na které se tyto obecné pokyny vztahují, by s nimi měly být v souladu a začlenit je
do svých postupů (např. pozměněním právního rámce nebo dohledových postupů), včetně
případů, kdy jsou obecné pokyny zaměřeny v prvé řadě na instituce.

Oznamovací povinnost
3. V souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (EU) č. 1093/2010 musí příslušné orgány do 23/04/2018 orgánu
EBA oznámit, zda se těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit, a v opačném případě uvést
do tohoto data důvody, proč se jimi neřídí či nehodlají řídit.
4. Neposkytnou-li příslušné orgány oznámení v této lhůtě, bude mít orgán EBA za to, že se těmito
obecnými pokyny neřídí nebo nehodlají řídit. Oznámení by měla být zasílána na formuláři, který
je k dispozici na internetových stránkách orgánu EBA, na adresu compliance@eba.europa.eu
s označením „EBA/GL/2017/15“. Oznámení by měly předkládat osoby s příslušným oprávněním
oznamovat, zda se jejich příslušné orgány těmito obecnými pokyny řídí nebo hodlají řídit.
Jakoukoli změnu stavu dodržování pokynů je rovněž nutno oznámit orgánu EBA.
5. Oznámení budou zveřejněna na internetových stránkách orgánu EBA v souladu s čl. 16 odst. 3.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu
(Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES
(Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).
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2. Předmět, oblast působnosti a definice
Předmět a oblast působnosti
6. Tyto obecné pokyny upřesňují, jaký přístup by měly instituce vymezené v čl. 4 odst. 1 bodě 3
nařízení (EU) č. 575/2013 zaujmout při uplatňování požadavků vůči skupinám dvou nebo více
klientů v rámci „ekonomicky spjatých skupin klientů“, které v souladu s čl. 4 odst. 1 bodem 39
uvedeného nařízení představují jediné riziko.

Určení
7. Tyto obecné pokyny jsou určeny příslušným orgánům podle čl. 4 odst. 2 bodu i) nařízení (EU)
č. 1093/2010 a finančním institucím podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Definice
8. Není-li uvedeno jinak, pojmy použité a vymezené v nařízení (EU) č. 575/2013 a ve směrnici
2013/36/EU mají v těchto obecných pokynech stejný význam.
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3. Provádění
Datum použití
9. Tyto obecné pokyny se použijí od 1. ledna 2019.

Zrušení
10.„Obecné pokyny týkající se uplatňování revidovaného režimu velkých expozic“ orgánu CEBS ze
dne 11. prosince 2009 se s účinkem od 1. ledna 2019 zrušují.
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4. Ekonomicky spjaté skupiny klientů
založené na kontrole
11.Při uplatňování čl. 4 odst. 1 bodu 39 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 jsou instituce povinny
předpokládat, že dva nebo více klientů představují jediné riziko, existuje-li mezi nimi vztah
založený na kontrole.
12.Jestliže jsou ve výjimečných případech instituce schopny prokázat, že klienti navzdory existenci
vzájemného vztahu založeného na kontrole žádné jediné riziko nepředstavují, měly by příslušné
okolnosti, které tuto skutečnost odůvodňují, podrobným a srozumitelným způsobem
zdokumentovat. Např. ve zvláštních případech, kdy je jednotka pro speciální účel, která je
ovládána jiným klientem (např. původcem), zcela izolovaná a odolná vůči úpadku (mezi jednotkou
pro speciální účel a řídícím subjektem tedy neexistuje žádný možný způsob šíření obtíží a ani
žádné jediné riziko), lze například prokázat, že žádné jediné riziko nepředstavuje (viz scénář C 1
v příloze).
13.Instituce by měly uplatňovat pojem kontroly v souladu s čl. 4 odst. 1 bodem 37 nařízení (EU)
č. 575/2013 následovně:
a)

Ve vztahu ke klientům, kteří sestavují svou konsolidovanou účetní závěrku v souladu
s vnitrostátními předpisy, jimiž se provádí směrnice 2013/34/EU, 2 by měly instituce vztah
mezi mateřským podnikem a jeho dceřinými podniky založený na kontrole posuzovat
podle čl. 22 odst. 1 a 2 směrnice 2013/34/EU. Za tímto účelem by instituce měly klienty
seskupovat podle konsolidovaných účetních závěrek svých klientů. Odkazy na směrnici
2013/34/EU by z tohoto důvodu měly být chápány jako odkazy na vnitrostátní předpisy,
které provádějí směrnici 2013/34/EU ve členském státě, v němž jsou klienti institucí
povinni sestavovat svou konsolidovanou účetní závěrku.

b)

Ve vztahu ke klientům, kteří sestavují svou konsolidovanou účetní závěrku v souladu
s mezinárodními účetními standardy přijatými Komisí podle nařízení (ES) č. 1606/2002, by
měly instituce vztah mezi mateřským podnikem a jeho dceřinými podniky založený na
kontrole posuzovat podle těchto účetních standardů. Za tímto účelem by instituce měly
klienty seskupovat podle konsolidovaných účetních závěrek svých klientů.

c)

Ve vztahu ke klientům, na které se nevztahuje písmeno a) nebo b) tohoto odstavce (např.
fyzické osoby, ústřední vlády a klienti, kteří sestavují konsolidovanou účetní závěrku
v souladu s účetními předpisy třetí země), by měly instituce považovat za vztah založený
na kontrole vztah mezi jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou a podnikem, je-li

2

Článek 22 odst. 1 a 2 směrnice 2013/34/EU nahradil obsah článku 1 směrnice 83/349/EHS uvedený v čl. 4 odst. 1 bodě 37
nařízení (EU) č. 575/2013. Podle článku 52 směrnice 2013/34/EU se odkazy na zrušené směrnice považují za odkazy na tuto
směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VII.
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podobný vztahu mezi mateřským podnikem a dceřiným podnikem uvedenému
v písmenech a) a b) tohoto odstavce.
Při provádění tohoto posouzení by instituce měly při posuzování vztahu založeného na
kontrole zohlednit následující kritéria:
i. držení většiny hlasovacích práv akcionářů nebo společníků v jiném subjektu;
ii. právo nebo schopnost jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího
nebo kontrolního orgánu jiného subjektu;
iii. právo nebo schopnost uplatňovat dominantní vliv nad jiným subjektem na základě
smlouvy, ustanovení zakládací listiny nebo stanov.
Mezi další možné ukazatele kontroly, které by instituce měly při posuzování zvážit, patří:
iv. pravomoc rozhodovat o strategii nebo řídit činnosti subjektu;
v. pravomoc rozhodovat o zásadních transakcích, jako je například převod zisku nebo
ztráty;
vi. právo nebo schopnost koordinovat řízení subjektu s řízením jiných subjektů při
dosahování společného cíle (např. jsou-li ve vedení nebo v představenstvu dvou
nebo více subjektů stejné fyzické osoby);
vii. držení více než 50 % akcií kapitálu jiného subjektu.
14.Vzhledem k tomu, že jsou rozhodujícím faktorem pro posouzení existence vztahu založeného na
kontrole účetní kritéria nebo ukazatele kontroly stanovené v odst. 13 písm. a), b) a c), měly by
instituce seskupovat dva nebo více klientů pro účely určení vztahu založeného na kontrole
způsobem popsaným v tomto oddílu, a to i v případě, že tito klienti nejsou zahrnuti do stejné
konsolidované účetní závěrky, neboť se na ně podle příslušných účetních pravidel vztahují
výjimky, například podle článku 23 směrnice 2013/34/EU.
15.Instituce by měly seskupovat dva nebo více klientů do ekonomicky spjaté skupiny klientů na
základě vztahu mezi těmito klienty založeného na kontrole bez ohledu na to, zda jsou expozice
vůči těmto klientům vyňaty z působnosti omezení velkých expozic podle čl. 400 odst. 1 a 2
nařízení (EU) č. 575/2013 nebo v souladu s výjimkami stanovenými vnitrostátními předpisy,
kterými se provádí čl. 493 odst. 3 tohoto nařízení.
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5. Alternativní přístup k expozicím vůči
ústředním vládám
16.V souladu s definicí „ekonomicky spjatých skupin klientů“ podle posledního pododstavce čl. 4
odst. 1 bodu 39 nařízení (EU) č. 575/2013 mohou instituce posoudit existenci ekonomicky spjaté
skupiny klientů zvlášť u každé z osob přímo ovládaných nebo přímo propojených s ústřední vládou
(„alternativní přístup“). 3
17.Stejné ustanovení umožňuje částečné uplatnění alternativního přístupu, přičemž se samostatně
posuzují fyzické nebo právnické osoby přímo ovládané nebo přímo propojené s ústřední vládou
(viz scénář CG 1 v příloze).
18.Toto ustanovení rovněž vysvětluje, že:
a) Ústřední vláda je součástí každé ekonomicky spjaté skupiny klientů, určených samostatně pro
fyzické nebo právnické osoby přímo ovládané ústřední vládou nebo s ústřední vládou přímo
propojené (viz scénář CG 2 v příloze).
b) Každá ekonomicky spjatá skupina klientů podle písmene a) zahrnuje rovněž osoby ovládané
nebo propojené s osobou, která je přímo ovládaná ústřední vládou nebo s ústřední vládou
přímo propojená (viz scénář CG 3 v příloze).
19.Jsou-li subjekty přímo ovládané ústřední vládou nebo s ústřední vládou přímo propojené na sobě
ekonomicky závislé, měly by kromě ekonomicky spjatých skupin klientů vytvořených v souladu
s alternativním přístupem vytvářet samostatné ekonomicky spjaté skupiny klientů (bez ústřední
vlády) (viz scénář CG 4 v příloze).
20. V souladu s poslední větou posledního pododstavce čl. 4 odst. 1 bodu 39 nařízení (EU)
č. 575/2013 se tento oddíl pokynů vztahuje také na regionální vlády nebo místní orgány, na které
se vztahuje čl. 115 odst. 2 tohoto nařízení, a na fyzické nebo právnické osoby přímo těmito
regionálními vládami ovládané nebo s nimi propojené.

3

V souladu s čl. 400 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 jsou položky aktiv představující pohledávky vůči ústředním
vládám, které jsou nezajištěné a kterým je podle standardizovaného přístupu přiřazena riziková váha ve výši 0 %, vyňaty
z působnosti čl. 395 odst. 1 (limity velkých expozic) téhož nařízení.
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6. Zjišťování propojenosti založené na
ekonomické závislosti
21.Při posuzování propojenosti mezi svými klienty založené na ekonomické závislosti v souladu s čl. 4
odst. 1 bodem 39 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 by měly instituce zohlednit zvláštní okolnosti
každého případu, zejména to, zda by finanční potíže nebo selhání klienta mohly vést k obtížím
s financováním nebo splácením u jiného klienta (viz scénáře E 1, E 2, E 3 a E 4 v příloze).
22.Je-li instituce schopna prokázat, že by finanční potíže nebo selhání klienta nevedly k obtížím
s financováním nebo splácením u jiného klienta, tyto klienty není nutné považovat za osoby
představující jediné riziko. Dva klienti rovněž nemusí být považováni za osoby představující jediné
riziko, je-li jeden klient ekonomicky závislý na druhém klientovi v omezené míře, což znamená, že
daný klient může za druhého klienta snadno nalézt náhradu.
23.Při posuzování ekonomické závislosti by měly instituce zvážit zejména tyto situace:
a) Zaručil-li se klient zcela nebo částečně za expozici jiného klienta a je-li expozice pro
ručitele natolik významná, že bude mít ručitel pravděpodobně finanční problémy, jestliže
bude nárok uplatněn. 4
b) Je-li klient odpovědný na základě svého právního postavení člena subjektu, například
komplementáře v komanditní společnosti, přičemž expozice je pro klienta natolik
významná, že bude mít klient pravděpodobně finanční problémy, jestliže bude nárok vůči
subjektu uplatněn.
c) Je-li významná část hrubých příjmů nebo hrubých výdajů klienta (za daný rok) získána
z transakcí s jiným klientem (např. vlastníkem obytné/komerční nemovitosti, jejíž nájemník
hradí podstatnou část nájemného), které nelze snadno nahradit.
d) Je-li významná část klientovy produkce/výstupů prodávána jinému klientovi instituce
a tuto produkci/výstupy nelze snadno prodat jiným zákazníkům.
e) Je-li očekávaný zdroj finančních prostředků na splacení půjček dvou nebo více klientů
totožný a nemá-li žádný z klientů jiný nezávislý zdroj příjmů, z něhož může být úvěr
spravován a plně splacen.
f) Jiné situace, ve kterých nesou klienti vůči instituci společně právní nebo smluvní
odpovědnost za závazky (např. dlužník a jeho spoludlužník nebo dlužník a jeho manžel či
manželka / partner či partnerka).

4

Tato situace se vztahuje na záruky, které nejsou v souladu s požadavky na způsobilost stanovenými v části třetí, hlavě II,
kapitole IV (Snižování úvěrového rizika) nařízení (EU) č. 575/2013, v důsledku čehož ve vztahu k nim nelze pro účely
obezřetnostního dohledu uplatnit substituční přístup uvedený v článku 403 tohoto nařízení.
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g) Je-li významná část pohledávek nebo závazků klienta pohledávkami či závazky vůči jinému
klientovi.
h) Mají-li klienti společné vlastníky, akcionáře nebo manažery. Například horizontální
skupiny, ve kterých je podnik propojen s jedním nebo více podniky, neboť mají všechny
stejnou strukturu akcionářů bez jediného většinového akcionáře nebo jsou řízeny
jednotným způsobem. Toto řízení může být realizováno podle smlouvy uzavřené mezi
podniky nebo na základě ustanovení zakládací listiny či stanov těchto podniků, nebo
v případě, že jsou správní, řídící či kontrolní orgány daného podniku a jednoho nebo více
dalších podniků složeny z větší části ze stejných osob.
24.Instituce by měly rovněž při posuzování propojení mezi subjekty stínového bankovnictví posoudit
neúplný seznam situací uvedený v odstavci 23. 5 Instituce by měly řádně zohlednit skutečnost, že
vztahy mezi subjekty odpovídajícími definici subjektů stínového bankovnictví budou s velkou
pravděpodobností založeny nikoli na kapitálovém propojení, ale spíše na jiném základě, například
situace výkonu faktické kontroly nebo vztahy vyznačující se smluvními závazky, skrytou podporou
nebo možným rizikem poškození pověsti (např. sponzorství či dokonce budování značky).
25.Pokud je klient instituce ekonomicky závislý na více než jednom klientovi, přičemž tito nejsou
závislí na sobě navzájem, měla by instituce tyto klienty zahrnout do samostatných skupin
propojených klientů (společně se závislým klientem).
26.Instituce by měly vytvořit ekonomicky spjaté skupiny klientů, jsou-li dva nebo více jejich klientů
ekonomicky závislí na určitém subjektu, a to i v případě, že tento subjekt není klientem instituce.
27.Instituce by měly seskupovat dva nebo více klientů do ekonomicky spjaté skupiny klientů na
základě ekonomické závislosti mezi těmito klienty bez ohledu na to, zda jsou expozice vůči těmto
klientům vyňaty z působnosti omezení velkých expozic podle čl. 400 odst. 1 a 2 nařízení (EU)
č. 575/2013 nebo v souladu s výjimkami stanovenými vnitrostátními předpisy, kterými se provádí
čl. 493 odst. 3 tohoto nařízení.

Ekonomická závislost založená na hlavním zdroji financování
28.Instituce by měly zohlednit situace, ve kterých se problémy s financováním jednoho klienta
mohou na základě jednosměrné nebo obousměrné závislosti na tomtéž zdroji financování přenést
na jiného klienta. To nezahrnuje případy, ve kterých klienti získávají finanční prostředky z téhož
trhu (např. z trhu s obchodními cennými papíry) nebo ve kterých je závislost klientů na jejich
stávajícím zdroji financování zapříčiněna zhoršující se úvěruschopností klientů, při které nemohou
tento zdroj financování snadno nahradit.
29.Instituce by měly zohlednit případy, ve kterých společný zdroj financování, na kterém klienti
závisejí, poskytuje sama instituce, její finanční skupina nebo její propojené subjekty (viz scénáře E
5
Jak se uvádí v obecných pokynech orgánu EBA týkajících se limitů pro expozice vůči subjektům stínového bankovnictví,
které provádějí bankovní činnosti mimo regulační rámec podle čl. 395 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013:
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures/guidelines-on-limits-on-exposures-to-shadow-banking
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5 a E 6 v příloze) 6. Být klienty téže instituce samo o sobě nezakládá požadavek na seskupování
klientů, může-li být instituce poskytující finanční prostředky snadno nahrazena.
30.Instituce by měly rovněž posoudit jakékoliv riziko dalšího šíření obtíží nebo idiosynkratické riziko,
k nimž by mohlo dojít v těchto situacích:
a) použití jednoho financujícího subjektu (např. stejné banky nebo účelového subjektu, jež
nelze snadno nahradit);
b) použití podobných struktur;
c) spoléhání se na závazky z jednoho zdroje (např. záruky, úvěrovou podporu ve
strukturovaných transakcích nebo nepřidělené likviditní přísliby) s ohledem na jejich
platební schopnost, především dochází-li k nesouladu v oblasti splatnosti mezi splatností
podkladových aktiv a četnosti výskytu potřeb refinancování.

6

54. bod odůvodnění nařízení (EU) č. 575/2013 stanoví, že „při zjišťování existence ekonomicky spjaté skupiny klientů,
a tedy expozic představujících jediné riziko, je rovněž důležité brát v úvahu rizika plynoucí ze společného zdroje
významného financování poskytovaného danou institucí, jejich finanční skupinou nebo jejich ekonomicky spjatými
stranami.“
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7. Vztah mezi propojeností založenou na
kontrole a propojeností založenou na
ekonomické závislosti
31.Instituce by měly nejprve určit, kteří klienti jsou propojeni na základě kontroly v souladu s čl. 4
odst. 1 bodem 39 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 (dále jen „skupina založená na kontrole“)
a kteří klienti jsou propojeni na základě ekonomické závislosti dle čl. 4 odst. 1 bodu 39 písm. b)
téhož nařízení. Následně by měly instituce posoudit, zda je třeba ekonomicky spjaté skupiny
klientů vzájemně (částečně) propojit (např. zda je nutné ekonomicky spjaté skupiny klientů
propojené na základě ekonomické závislosti seskupit se skupinou založenou na kontrole).
32.Instituce by měly při svém posuzování uvážit každý případ samostatně, tj. určit případný řetězec
šíření obtíží („dominový efekt“) na základě individuálních okolností (viz scénáře C/E 1 a C/E 2
v příloze).
33.Jsou-li klienti, kteří jsou součástí různých skupin založených na kontrole, propojeni na základě
ekonomické závislosti, musí být všechny subjekty, které jsou součástí řetězce šíření obtíží,
seskupeny do jedné ekonomicky spjaté skupiny klientů. Je-li klient ekonomicky závislý a je-li sám
v čele skupiny založené na kontrole, musí být vždy předpokládáno šíření obtíží směrem k dceřiným
podnikům (viz scénář C/E 3 v příloze). Šíření obtíží směrem k mateřskému podniku u klientů, kteří
ovládají ekonomicky závislý subjekt, by mělo být předpokládáno pouze tehdy, je-li tento ovládající
klient rovněž ekonomicky závislý na subjektu, který představuje ekonomickou vazbu mezi těmito
dvěma ovládajícími skupinami (viz scénář C/E 4 v příloze).
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8. Postupy pro kontrolu a řízení při
zjišťování ekonomicky spjatých klientů
34.Instituce by měly mít důkladné znalosti o svých klientech a o vztazích svých klientů. Instituce by
rovněž měly zajistit, aby jejich zaměstnanci těmto obecným pokynům porozuměli a aby je
uplatňovali.
35.Zjišťování možných vazeb mezi klienty by mělo být nedílnou součástí postupu poskytování úvěrů
a dohledu vykonávaného institucí. Vedoucí orgán a vrcholné vedení by mělo zajistit, aby byly
zaznamenány a uplatňovány odpovídající postupy pro zjišťování propojenosti mezi klienty.
36.Instituce by u svých klientů měly zjišťovat veškeré vztahy založené na kontrole a případně je
zaznamenávat. Instituce by rovněž měly u svých klientů prověřovat a případně zaznamenávat
veškeré možné projevy ekonomické závislosti. Ke zjišťování těchto propojení by rovněž instituce
měly zavést přiměřená opatření a využívat snadno dostupné informace. Pokud například instituce
zjistí, že jsou klienti považováni za propojené s jinými institucemi (např. na základě veřejného
rejstříku), měla by tyto informace zohlednit.
37.Úsilí, které investice do prověřování ekonomických závislostí u svých klientů vkládají, by mělo být
úměrné velikosti expozic. Instituce by proto ve všech případech, kdy součet všech expozic vůči
jednomu samostatnému klientovi přesáhne 5 % kapitálu tier 1, měly do svého prověřování
zahrnout prověřování veškerých typů „měkkých informací“, včetně informací, které se netýkají
výlučně klientů institucí. 7
38.K posouzení požadavků na seskupování vycházejících z kombinace vztahů založených na kontrole
a na ekonomické závislosti by měly instituce shromažďovat informace o všech subjektech, které
jsou součástí řetězce šíření obtíží. Instituce pravděpodobně nebudou schopny určit všechny
klienty, kteří představují jediné riziko, existují-li propojení u subjektů, které nejsou v obchodním
vztahu s touto institucí, a tato propojení proto nejsou instituci známá (viz scénář Mm 1 v příloze).
Pokud se však instituce dozví o propojení prostřednictvím subjektů, které nejsou jejími klienty,
měla by tyto informace při posuzování propojenosti zohlednit.
39.Postupy pro kontrolu a řízení při zjišťování ekonomicky spjatých klientů by měly být pravidelně
přezkoumávány, aby byla zajištěna jejich vhodnost. V rámci svých pravidelných přezkumů úvěrů
a v případě, že je plánováno podstatné navýšení úvěru, by měly instituce rovněž sledovat změny
propojení.

7

Pro účely individuálního uplatňování těchto obecných pokynů se prahová hodnota vztahuje ke kapitálu tier 1 instituce. Pro
účely uplatňování těchto obecných pokynů na subkonsolidovaném nebo konsolidovaném základě se prahová hodnota
vztahuje ke kapitálu tier 1 skupiny instituce.
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Příloha: Schémata
Scénáře uvedené v této příloze znázorňují z pohledu vykazující instituce uplatňování obecných
pokynů, které se týkají ekonomicky spjatých klientů vymezených definicí v čl. 4 odst. 1 bodě 39
nařízení (EU) č. 575/2013.

Ekonomicky spjaté skupiny klientů založené na kontrole
Scénář C 1: Výjimečný případ (navzdory existujícímu vztahu založenému na kontrole nebyla zjištěna
existence jediného rizika)
Vykazující instituce má expozice vůči všem níže uvedeným subjektům (A, B, C a D). Subjekt A ovládá
subjekty B, C a D. Dceřiné podniky B, C a D jsou jednotkami/nástroji pro speciální účel (SPE/SPV).

A

B

C

D

Za účelem posouzení, zda navzdory existenci vztahu založeného na kontrole nepředstavují jediné
riziko, by vykazující instituce měla posoudit ve vztahu k jednotlivým SPE/SPV (subjektům B, C a D
tohoto scénáře) přinejmenším všechny tyto prvky:
i)

Neexistence ekonomické závislosti nebo jakýchkoli jiných faktorů, které by mohly
naznačovat podstatnou pozitivní korelaci mezi úvěrovou kvalitou mateřského podniku A
a úvěrovou kvalitou SPE/SPV (B, C nebo D). Mezi další faktory, které je třeba posoudit jako
možné projevy podstatné pozitivní korelace, patří možná závislost na mateřském podniku
A, pokud jde o zdroje financování, a některé z kritérií zabraňujících dekonsolidaci SPE/SPV
nebo odúčtování sekuritizovaných aktiv podle platných účetních pravidel.

ii) Zvláštní povaha SPE/SPV, zejména jejich odolnost vůči úpadku (podle čl. 300 odst. 1
nařízení (EU) č. 575/2013) – v tom smyslu, že pro ně byla zavedena účinná opatření, která
zajistí, že tato aktiva SPE/SPV nebudou k dispozici věřitelům mateřského podniku A
v případě jeho platební neschopnosti – a zda dluhové cenné papíry vydané SPE/SPV
obvykle odkazují na aktiva, která jsou závazky třetích stran.
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iii) Strukturální posílení sekuritizace a oddělení závazků SPE/SPV od závazků mateřského
podniku A (například prostřednictvím rezerv) v dokumentaci k transakcím pro účely
zajištění nepřetržitosti služeb a provozní kontinuity.
iv) Soulad s ustanoveními článku 248 nařízení (EU) č. 575/2013 o tržních podmínkách.
Po posouzení všech těchto prvků by vykazující instituce mohla dospět k závěru, že například dceřiné
podniky B a C ve spojitosti s mateřským podnikem A jediné riziko nepředstavují. Vykazující instituce
tedy musí brát v úvahu ekonomicky spjatou skupinu klientů složenou pouze z klientů A a D. Instituce
by měla tato posouzení a svá zjištění komplexním způsobem zaznamenat.

A

D
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Alternativní přístup k expozicím vůči ústředním vládám
Pro znázornění možných scénářů se používá tento obecný scénář: ústřední vláda přímo ovládá čtyři
právnické osoby (A, B, C a D). Každý ze subjektů A a B sám přímo ovládá dva dceřiné podniky (A1/A2,
B1/B2). Vykazující instituce má expozice vůči ústřední vládě a všem znázorněným subjektům.

Central Government

ústřední vláda

Scénář CG 1: Alternativní přístup – částečné využití
Vykazující instituce by mohla vyčlenit pouze jednu skupinu („ústřední vláda / A / všechny ovládané
nebo závislé subjekty na subjektu A“) a na zbytek uplatnit obecná ustanovení („ústřední vláda / B, C
a D / všechny ovládané nebo závislé subjekty na subjektu B“):

Central Government

ústřední vláda
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Scénář CG 2: Alternativní přístup – používá se pro všechny přímo závislé subjekty

Central Government

ústřední vláda

Scénář CG 3: Alternativní přístup – použitelný pro „první/druhou úroveň“, nikoli nižší
Ve scénářích CG1 a CG2 představují subjekty A, B, C a D „druhou úroveň“, tj. úroveň přímo pod
ústřední vládou („první úroveň“). V tomto případě je možné provést vyčlenění z celkové ekonomicky
spjaté skupiny klientů. Subjekty A1, A2, B1 a B2 jsou však propojeny s ústřední vládou pouze nepřímo.
Vyčlenění na jejich úrovni možné není (subjekty A1 i A2 musí být například zahrnuty do skupiny
„ústřední vláda/A"):

Central Government

ústřední vláda
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Scénář CG 4: „Horizontální propojení“ na „druhé úrovni“
Podobně jako ve výše uvedeném obecném scénáři jsou subjekty A a B ekonomicky závislé (obtíže
subjektu B se splácením by byly přeneseny na subjekt A):

Central Government
Economic dependency

ústřední vláda
ekonomická závislost

Za předpokladu, že vykazující instituce uplatňuje alternativní přístup pouze částečně, jak je popsáno
ve scénáři CG 1 výše, je třeba vzít v potaz následující ekonomicky spjaté skupiny klientů:

Central
Government

Central
Government

A
A
A1

B
A2

Central Government
Economic dependency

B1

C

D

A1

Economic
dependency

A2

B1

B
B2

B2
ústřední vláda
ekonomická závislost
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Zjišťování propojenosti založené na ekonomické závislosti
Scénář E1: Hlavní případ
Vykazující instituce má expozice vůči všem níže uvedeným subjektům (A, B, C a D). Subjekty B, C a D
jsou ekonomicky závislé na subjektu A. Proto je pro instituci podkladovým faktorem rizika ve všech
případech subjekt A. Instituce musí vytvořit jednu komplexní ekonomicky spjatou skupinu klientů,
nikoliv tři samostatné. Není podstatné, že mezi subjekty B, C a D neexistuje žádná závislost.

Scénář E2: Obměna hlavního případu (bez přímé expozice vůči zdroji rizika)
Požadavek na seskupení se uplatní, i když nemá vykazující instituce přímou expozici vůči subjektu A,
ale má informace o ekonomické závislosti každého klienta (B, C a D) na subjektu A. Přenesou-li se
obtíže se splácením ze subjektu A na subjekty B, C a D, budou mít všichni klienti obtíže se splácením,
pokud se subjekt A dostane do finančních potíží. Proto je třeba je považovat za jediné riziko.

Stejně jako ve scénáři E 1 nezáleží na tom, že mezi subjekty B, C a D neexistuje žádná závislost.
Požadavek na seskupení vyvolává subjekt A, ačkoli sám není přímo klientem, a není proto součástí
ekonomicky spjaté skupiny klientů.
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Scénář E3: Překrývající se skupiny ekonomicky spjatých klientů
Je-li subjekt ekonomicky závislý na dvou (nebo více) jiných subjektech (přičemž obtíže se splácením
jednoho z jiných subjektů (A nebo B) mohou způsobit obtíže u subjektu C),

musí být zahrnut do ekonomicky spjaté skupiny klientů obou (všech takových) subjektů:

Argument, že expozice vůči subjektu C bude započítána dvakrát, neplatí, neboť expozice vůči
subjektu C je považována za jediné riziko ve dvou samostatných skupinách.
Limit velkých expozic se uplatní samostatně (tj. limit se vztahuje jak na expozice vůči skupině A/C, tak
na expozice vůči skupině B/C).
Vzhledem k tomu, že mezi subjekty A a B neexistuje závislost, není třeba vytvořit žádnou komplexní
skupinu (A + B + C).
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Scénář E4: Řetězec závislosti
V případě „řetězce závislosti“ musí být všechny subjekty, které jsou ekonomicky závislé (i když je
závislost pouze jednosměrná), považovány za jediné riziko. Nebylo by vhodné vytvořit tři samostatné
skupiny (A + B, B + C, C + D).

Scénář E5: Vykazující instituce jako zdroj financování (bez požadavku na seskupení)
V následujícím scénáři je vykazující instituce jediným poskytovatelem finančních prostředků třem
klientům. Nejedná se o „vnější zdroj financování“, který tyto tři klienty spojuje, a jedná se o zdroj
financování, který lze běžně nahradit.

Reporting institution
vykazující instituce
Loans
úvěry
Corporate / retail customers of reporting
podnikoví/retailoví klienti vykazující instituce
institution
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Scénář E6: Vykazující instituce jako zdroj financování (s požadavkem na seskupení)
V tomto scénáři je vykazující instituce poskytovatelem likvidity třem SPV nebo účelovým subjektům
(s obdobnou strukturou):

Reporting institution
Liquidity lines
SPV
Investors

vykazující instituce
likviditní linky
zvláštní účelová jednotka (SPV)
investoři

V tomto případě může samotná vykazující instituce v souladu s 54. bodem odůvodnění nařízení (EU)
č. 575/2013 představovat zdroj rizika (podkladový faktor rizika): 8

Reporting institution
Liquidity lines
SPV
Investors
Negative assessment / perception of investors
of liquidity situation of reporting institution

vykazující instituce
likviditní linky
zvláštní účelová jednotka (SPV)
Investoři
negativní hodnocení / vnímání stavu likvidity
vykazující instituce ze strany investorů

8

54. bod odůvodnění nařízení (EU) č. 575/2013 stanoví, že: „Při zjišťování existence ekonomicky spjaté skupiny klientů,
a tedy expozic představujících jediné riziko, je rovněž důležité brát v úvahu rizika plynoucí ze společného zdroje
významného financování poskytovaného danou institucí, jejich finanční skupinou nebo jejich ekonomicky spjatými
stranami.“
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Investors withdraw from SPV
Liquidity lines are simultaneously drawn

investoři vystoupí z SPV
současně jsou čerpány likviditní linky
subjekty A, B a C představují jediné riziko,
A, B, C constitute a single risk, the reporting
určujícím faktorem je samotná vykazující
institution itself is the linking factor
instituce

Ve výše uvedeném scénáři nezáleží na tom, zda jsou likviditní linky přímo propojeny s SPV nebo
s podkladovými aktivy v SPV; důležitá je skutečnost, že budou likviditní linky čerpány pravděpodobně
současně. Diverzifikace a kvalita aktiv ani závislost na investorech ve stejném odvětví (např.
investorech na trhu s obchodními cennými papíry zajištěnými aktivy (ABCP)) nejsou rovněž v tomto
scénáři důležité, neboť jediné riziko je vyvoláno použitím obdobných struktur a závislostí na závazcích
z jednoho zdroje (tj. vykazující instituce jako původce a sponzor SPV).

Vztah mezi propojeností založenou na kontrole a propojeností
založenou na ekonomické závislosti
Scénář C/E 1: Kombinovaný výskyt závislosti na základě kontroly a ekonomické závislosti
(jednosměrná závislost)
V následujícím scénáři má vykazující instituce expozice vůči všem subjektům znázorněným v níže
uvedeném schématu. Subjekt A ovládá subjekty A1 a A2, subjekt B ovládá subjekt B1. Subjekt B1 je
navíc ekonomicky závislý na subjektu A2 (jednosměrná závislost):

Požadavek na seskupení: V tomto scénáři by vykazující instituce měla dospět k závěru, že má být
subjekt B1 v každém případě zahrnut do ekonomicky spjaté skupiny klientů A (skupinu tedy tvoří
subjekty A, A1, A2 a B1) a B (skupinu tvoří subjekty B a B1):
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V případě finančních problémů subjektu A bude mít obtíže se splácením subjekt A2 a nakonec
i subjekt B1, a to z důvodu jejich právní (A2) a ekonomické (B1) závislosti. Vytvoření tří různých skupin
(A + A1 + A2, A2 + B1, B + B1) by pro podchycení rizika vyvolaného subjektem A nebylo dostačující,
neboť by byl subjekt B1, ačkoli je závislý na subjektu A2 a tedy i na samotném subjektu A, vyčleněn ze
skupiny A představující jediné riziko.

Scénář C/E 2: Kombinovaný výskyt závislosti na základě kontroly a ekonomické závislosti
(obousměrná závislost)
V tomto scénáři je ekonomická závislost mezi subjekty A2 a B1 nejen jednosměrná, ale obousměrná:

Požadavek na seskupení: Subjekt A2 by musel být zařazen dodatečně do skupiny B a subjekt B1 by
musel být zařazen dodatečně do skupiny A:
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Scénář C/E 3: Šíření obtíží směrem k dceřiným podnikům
Obdobně jako ve scénáři C/E 1 výše subjekt B1 ovládá rovněž dva subjekty (B2 a B3). V tomto případě
se obtíže subjektu A se splácením přenesou prostřednictvím A2 a B1 na dva dceřiné podniky subjektu
B1 („šíření obtíží směrem k dceřiným podnikům“).

A
A1

B
A2

B1
B2

B3

Požadavek na seskupení:

B

A
A1

A2

B1
B2

B1
B3

B2

B3
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Scénář C/E 4: Šíření obtíží směrem k mateřskému podniku
Vztah mezi subjekty B a B1 založený na kontrole nevede automaticky k zahrnutí subjektu B do
ekonomicky spjaté skupiny klientů subjektu A, neboť finanční problémy subjektu A nemusí vyvolat
obtíže subjektu B se splácením. Řídící subjekt B však musí být zahrnut do skupiny A, tvoří-li subjekt B1
natolik důležitou součást skupiny B, že je subjekt B ekonomicky závislý na subjektu B1. V tomto
případě se obtíže se splácením subjektu A nepřenesou pouze na dceřiné podniky, ale rovněž na
mateřský podnik B, což u subjektu B povede k obtížím se splácením (tj. všechny subjekty v tomto
případě představují jediné riziko).

B

A
A1

A2

B1
B2

B3

Požadavek na seskupení:

A
A1

B
A2

B1
B2

B3
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Postupy pro kontrolu a řízení při zjišťování ekonomicky spjatých
klientů
Scénář Mm 1: Omezení při zjišťování řetězce šíření obtíží
Při dalším rozpracování výše uvedeného scénáře (C/E 4) bude mít vykazující instituce expozice pouze
vůči subjektu A a subjektu B3. V takovém případě se považuje za nemožné, aby vykazující instituce
dokázala vždy zjistit řetězec šíření obtíží a byla schopna správně vytvořit ekonomicky spjatou skupinu
klientů.

B

A
A1

A2

B1
B2

B3
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