
  

 
 

Sekce licenčních a sankčních řízení 

  
 

                         V Praze dne 5. září 2017 

                         Č. j. 2017 / 120743 / 570 

                         Ke sp. zn.  Sp/2016/296/573 

                         Počet stran: 12 

  

 

 

R O Z H O D N U T Í 
 

Česká národní banka (dále též „správní orgán“) jako správní orgán a orgán dohledu 

nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů, a orgán dohledu nad penzijními společnostmi podle zákona č. 426/2011 Sb., 

o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDS") a zákona 

č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZDPS“), rozhodla ve správním řízení Sp/2016/296/573 vedeném podle zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

se společností Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., IČO 616 72 033, se sídlem 

Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4   t a k t o : 
 

 

A.  Společnost Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., IČO 616 72 033, se sídlem 

Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4,   
  

v období od 15.1.2016 do 15.6.2016 průběžně neudržovala vlastní kapitál ve výši 

stanovené zákonem, 
 

t e d y   p o r u š i l a 
 

povinnost stanovenou v ustanovení § 29 odst. 1 ZDS; 
 

č í m ž   s e   d o p u s t i l a 
 

správního deliktu podle ustanovení § 101 odst. 1 písm. m) ZDS ve znění účinném 

do 30.6.2017, 
 

z a   c o ž   s e   j í   u k l á d á 

 

podle ustanovení § 101 odst. 4 ZDS ve znění účinném do 30.6.2017, peněžitá pokuta 

ve výši  1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých). Pokutu je společnost Česká 

spořitelna – penzijní společnost, a.s., IČO 616 72 033, se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 

Praha 4, povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 

Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený u České národní banky,  

č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol je identifikační číslo 

plátce. 
 

 

NA PŘÍKOPĚ 28 

115 03 PRAHA 1 
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B. Společnosti Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., IČO 616 72 033, se sídlem 

Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4, se podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ve 

vazbě na ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a 

ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky 

nákladů ve znění vyhlášky 112/2017 Sb. ukládá náhrada nákladů řízení, ve výši 1 000 Kč 

(slovy jeden tisíc korun českých). Paušální náhradu nákladů řízení je společnost Česká 

spořitelna – penzijní společnost, a.s., IČO 616 72 033, se sídlem Poláčkova 1976/2, 140 21 

Praha 4, povinna zaplatit do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet 

České národní banky, č. 115-69193891/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 

je identifikační číslo plátce. 

 

 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

 

a) Charakteristika účastníka řízení 
 

1. Společnost Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s., IČO 616 72 033, se sídlem 

Poláčkova 1976/2, 140 21 Praha 4 (dále „účastník řízení“) je od 1.1.2013 penzijní 

společností provozující důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření a penzijní 

připojištění prostřednictvím transformovaného fondu.  
 

2. Předsedou představenstva je Aleš Poklop, nar. 31.5.1968, bytem Pražská 204, Minice, 

278 01 Kralupy nad Vltavou. Místopředsedou představenstva je Jakub Krkoška, nar. 

12.7.1982, bytem Babákova 2160/22, 148 00 Praha 4. 
 

 

b) Průběh správního řízení 
 

3. Dne 14.11.2016 bylo doručením oznámení o zahájení správního řízení ze dne 

11.11.2016, č.j. 2016/131001/570 (spis č.l. 12-16) zahájeno správní řízení 

s účastníkem řízení na základě podezření z porušení ZDS a ZDPS.  
 

4. Účastník řízení se vyjádřil k oznámení o zahájení správního řízení dne 28.11.2016 

č.j. 2016/137335/570 (č.l. 17-24).   
 

5. Dne 19.1.2017 proběhlo ústní jednání, ze kterého byl vyhotoven protokol 

č.j. 2017/9998/570 (spis č.l. 27-29). 
 

6. Dne 25.1.2017 pod č.j. 2017/13408/570 účastník řízení doplnil své vyjádření (spis 

č.l. 31-37).  
 

7. K seznámení s podklady rozhodnutí vyzval správní orgán účastníka řízení usnesením 

ze dne 21.4.2017, č.j. 2016/57511/570 (spis č.l. 39-41). 
 

8. Dne 26.4.2017 účastník řízení nahlédl do spisu. Z nahlížení byl vyhotoven protokol 

č.j. 2017/59528/570 (č.l. 44-48). 
 

9. Dne 10.5.2017 č.j. 2017/66652/570 (č.l. 49-51) se účastník řízení vyjádřil 

k podkladům rozhodnutí. 
 

10. Správní orgán konstatuje, že správní řízení bylo zahájeno včas. Správní orgán získal 
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první informace o tom, že se účastník řízení mohl dopustit správního deliktu dne 

29.7.2016, kdy obdržel od účastníka řízení podklady vyžadované výzvou. Správní 

řízení bylo zahájeno dne 14.11.2016. Nemohlo tedy dojít ke zmeškání roční 

subjektivní prekluzívní lhůty pro zahájení správního řízení. 
 

 

c) Rozhodná právní úprava pro posouzení jednání účastníka řízení 
 

11. Podle článku 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod se trestnost činu posuzuje  

a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; pozdějšího 

zákona se použije, je-li to pro pachatele příznivější. Právní úprava rozhodná pro 

posouzení jednání účastníka řízení je obsažena v ZDS.   
 

12. ZDS byl novelizován, avšak na základě porovnání jednotlivých znění tohoto zákona 

v době jednání účastníka řízení do současnosti, Česká národní banka konstatuje, 

že zůstala zachována jak obsahová totožnost konkrétních zákonem stanovených 

povinností, které jsou relevantní pro právní hodnocení jednání účastníka řízení, tak též 

jejich trestnost z hlediska podřazení porušení právní povinnosti pod kategorii 

správního deliktu. Rovněž otázka typové závažnosti nahlížení na porušené právní 

povinnosti nedoznala změny ve prospěch účastníka řízení.  
 

13. Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 

a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“). V souladu s přechodným ustanovením 

§ 112 odst. 1 tohoto zákona pak: „Na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, 

s výjimkou disciplinárních deliktů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí 

jako na přestupky podle tohoto zákona. Odpovědnost za přestupky a dosavadní jiné 

správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se posoudí podle dosavadních 

zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona; podle tohoto zákona se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro 

pachatele příznivější.“. Vzhledem ke skutečnosti, že k jednání zakládajícímu 

odpovědnost účastníka řízení došlo přede dnem nabytí účinnosti přestupkového 

zákona, a ke skutečnosti, že právní úprava obsažená v přestupkovém zákoně není pro 

účastníka řízení příznivější, posoudil správní orgán odpovědnost účastníka řízení podle 

dosavadních právních předpisů
1
.  

 

 

d) Ad A. výroku rozhodnutí 

 

Relevantní právní úprava 
 

14. Ustanovení § 29 ZDS stanoví: 

(1) penzijní společnost průběžně udržuje vlastní kapitál ve výši přiměřené 

prostředkům účastníků.  

(2) Vlastní kapitál penzijní společnosti, která provozuje důchodové spoření 

podle tohoto zákona, je roven alespoň součtu  

a) hodnoty 300 000 000 Kč zvýšené o 0,05 % z hodnoty majetku 

v obhospodařovaných důchodových fondech, účastnických fondech 

                                                 
1
 Protože nedošlo ke změně povahy a obsahu stanovených (dosavadních) správních deliktů, ale pouze k jejich 

přejmenování na přestupky, označuje správní orgán v souladu s výše uvedenými zásadami a příslušnými 

přechodnými ustanoveními zákona o přestupcích v tomto rozhodnutí posuzované (dosavadní) správní delikty 

stále jako správní delikty spáchané podle ZDS ve znění účinném do 30.6.2017. 
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a transformovaném fondu podle zákona o doplňkovém penzijním spoření 

převyšujícím 5 000 000 000 Kč; tento součet se nezvyšuje, dosáhne-li výše 

700 000 000 Kč,  

b) 25 % ze součtu nákladů na odpisy hmotného a nehmotného majetku 

a správních nákladů penzijní společnosti za bezprostředně předcházející účetní 

období; pokud penzijní společnost vykonává činnost penzijní společnosti po 

dobu kratší než 1 rok, použije pro výpočet 25 % z hodnoty nákladů na odpisy 

hmotného a nehmotného majetku a správních nákladů uvedených v plánu 

obchodní činnosti,  

c) doplňkového vlastního kapitálu, který penzijní společnost drží 

ke krytí peněžních prostředků na účtu pro příjem plateb pojistného, převádění 

prostředků účastníka a provádění úhrad podle § 13 v případě, že neprobíhají 

z účtu důchodového fondu,   

d) v případě, že provozuje i doplňkové penzijní spoření podle zákona 

o doplňkovém penzijním spoření doplňkového vlastního kapitálu, který 

penzijní společnost drží ke krytí peněžních prostředků na účtu pro přijímání 

a převod prostředků účastníka, vyplácení dávek v případě, že neprobíhá z účtu 

účastnického fondu, a vracení státního příspěvku.  

(3) Do výpočtu podle odstavce 2 písm. a) se zahrne celá hodnota majetku 

ve všech důchodových fondech a ve všech účastnických fondech a transformovaném 

fondu podle zákona o doplňkovém penzijním spoření obhospodařovaných penzijní 

společností. 
 

15. Podle ustanovení § 189 ZDPS penzijní společnost nad rámec požadavků uvedených 

v § 38 udržuje kapitál ke krytí rizik spojených s majetkem a závazky 

transformovaného fondu. Pravidla pro výpočet tohoto kapitálového požadavku stanoví 

Česká národní banka vyhláškou. 

 

Skutková zjištění 
 

16. Výzvou ze dne 20.7.2016, č.j. 2016/86499/580 (spis č.l. 9-11) správní orgán vyzval 

účastníka řízení k předložení 1) výkazu DOPES32 Hlášení o kapitálu a kapitálových 

požadavcích penzijní společnosti k 15. dni měsíců ledna, února, března, dubna, května 

a června 2016, a dále k poslednímu dni měsíců ledna, února, dubna, května a června 2016, 

2) výkazu DOPES34 Hlášení o stavu portfolia obhospodařovaného fondu 

za Transformovaný fond penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna - 

penzijní společnost, a.s. (dále jen „Transformovaný fond“) k 15. dni měsíců ledna, února, 

března, dubna, května a června 2016 a 3) vyhodnocení plnění požadavků na výši vlastního 

kapitálu dle ustanovení § 29 ZDS ve spojení s ustanovením § 189 ZDPS, a to ke 

kterémukoliv okamžiku v průběhu roku 2016. 
 

17. Účastník řízení na výzvu odpověděl dne 29.7.2016 (spis č.l. 8), přičemž uvedl, 

že od 1.1.2013 nedošlo ani jednou k porušení jeho kapitálové přiměřenosti 

vyhodnocované k ultimu měsíců, a že disponuje průběžně vlastním kapitálem, který je 

v souladu s § 28 a § 29 ZDS, a požadovaným dodatečným kapitálem dle § 189 ZDPS, 

resp. příslušnou vyhláškou č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní 

společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu. Přílohou tohoto vyjádření byly 

podklady požadované správním orgánem a další doplňující dokumenty. 
 

18. Vyhodnocením předložených podkladů bylo zjištěno, že k ultimu měsíců ledna, února, 

března, dubna, května a června 2016 vlastní kapitál účastníka řízení postačoval jeho 
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kapitálovým požadavkům, účastník řízení vykazoval kapitálový přebytek a kapitálovou 

přiměřenost nad 100 %, avšak k 15. dni měsíců ledna, února, března, dubna a června 2016 

účastník řízení vykazoval nedostatek kapitálu v rozmezí 131 tis. Kč - 188 mil. Kč 

a přiměřenost kapitálu ke kapitálovým požadavkům v rozmezí 88,6 % - 99,99 %. Výše 

uvedené lze shrnout, že účastník řízení k ultimu měsíců ledna až června 2016 disponoval 

přebytky kapitálu, zatímco v polovině měsíců ledna, února, března, dubna a června 2016 

nebyl kapitálový požadavek plněn.  
 

19. Naplnění požadavku na kapitál k poslednímu dni v měsíci resp. čtvrtletí, ke kterému jsou 

data reportována správnímu orgánu, účastník řízení docílil krátkodobým sjednáním 

reverzní repo operace do portfolia Transformovaného fondu před ultimem jednotlivých 

měsíců. V důsledku sjednané reverzní repo operace došlo k přesunu části majetku 

Transformovaného fondu z „Pohledávek za bankami nebo pobočkami“, které se promítají 

do kalkulace rizikově vážené expozice rizikovou vahou 0,5 do „Reverzních rep plně 

zajištěných dluhopisy“, které se promítají do kalkulace rizikově vážené expozice 

s nulovou rizikovou vahou. V důsledku této operace tak došlo ke krátkodobému snížení 

celkové rizikově vážené expozice Transformovaného fondu, a tím ke krátkodobému 

poklesu celkového kapitálového požadavku účastníka řízení, jenž vedl ke vzniku 

krátkodobého přebytku kapitálu a zlepšení kapitálové situace účastníka řízení k ultimu 

příslušných měsíců. Po konci příslušných měsíců, kdy došlo k vypořádání druhé části 

krátkodobě sjednané reverzní repo operace, se rizikově vážená expozice 

Transformovaného fondu opětovně zvýšila. Důvodem této skutečnosti byl zpětný přesun 

majetku mezi položkami s rizikovými vahami 0 a 0,5. V návaznosti na růst rizikově 

vážené expozice Transformovaného fondu došlo k navýšení kapitálového požadavku 

účastníka řízení. V důsledku výše uvedeného pak účastník řízení průběžně neplnil 

kapitálový požadavek.   
 

20. Následující tabulka znázorňuje vývoj kapitálu a kapitálových požadavků účastníka řízení. 
 

 

 Kapitál celkem 
(tis. Kč) 

Kapitálové 
požadavky celkem 
(tis. Kč) 

Přebytek/ 
nedostatek 
kapitálu (tis. Kč) 

Kapitál ke 
kapitálovým 
požadavkům (%) 

15.1.2016 1 458 833  1 646 608  -187 775  88,60 

31.1.2016 1 455 392 1 346 985 108 407 108,05 

15.2.2016 1 455 056 1 614 699 -159 643 90,11 

29.2.2016 1 454 720 1 345 212 109 508 108,14 

15.3.2016 1 464 178 1 585 854 -121 676 92,33 

31.3.2016 1 473 636  1 334 794  138 842  110,40  

15.4.2016 1 475 813  1 530 916  -55 103  96,40 

30.4.2016 1 477 990 1 325 641 152 349 111,49 

15.5.2016 1 484 364 1 480 642 3 722 100,25 

31.5.2016 1 490 738 1 360 512 130 226 109,57 

15.6.2016 1 496 532  1 496 663  -131  99,99 

30.6.2016 1 502 326 1 310 807 191 519 114,61 

  
Vyjádření účastníka řízení  

 

21. Účastník řízení úvodem uvedl, že nesouhlasí s tvrzením správního orgánu, 

že nedodržuje požadavky na kapitál. Podle názoru účastníka řízení správní orgán 

vychází z neověřených údajů v průběhu měsíce. Výpočet zákonných kapitálových 

požadavků je prováděn a reportován vždy v návaznosti na uzavřenou a ověřenou 

účetní závěrku na měsíční bázi. Účastník řízení tvrdí, že podklady zaslané správnímu 
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orgánu dne 29.7.2016 (výkazy DOPES32 a DOPES34 k 15. dni požadovaného 

měsíce) se zakládají pouze na odhadních výpočtech účastníka řízení, kdy hodnota 

majetku účastníka řízení a uváděné ocenění portfolia nejsou ověřeny ze strany 

depozitáře a mohou tak zkreslovat výsledky výpočtu kapitálového požadavku. 

V průběhu měsíce pak dále dochází k pravidelnému vyhodnocování CAD Limitu
2
 

a v případě poklesu CAD Limitu pod nastavenou hranici je ze strany představenstva 

účastníka řízení na návrh risk manažera přijato opatření, které zamezí poklesu 

kapitálové přiměřenosti. 
 

22. Účastník řízení dále uvedl cit.: „Nad rámec zákonné úpravy přijala ČSPS materiálem 

Strategie řízení kapitálu a kapitálové přiměřenosti, schvalovaném vždy ročně 

představenstvem společnosti, interní limit na minimální výši volného kapitálu (rozdíl 

mezi kapitálovými požadavky a vlastním kapitálem) na úrovni 100 mil. Kč. Zákon 

požaduje minimálně nezápornou hodnotu volného kapitálu. Pro rok 2016 se stanovuje 

interní hranice volného kapitálu v rozmezí 100 - 200 mil. Kč. Vnitřní norma 

7/VN/1/R/4 Systém řízení rizik, jejíž poslední aktualizaci schválilo představenstvo 

ČSPS dne 22. 6. 2016, upravuje oblast řízení kapitálového rizika a nástroje využívané 

pro jeho řízení. Podrobně dělí kapitálové riziko na riziko nedodržení kapitálové 

přiměřenosti ČSPS a dodržování požadavku na nezápornou hodnotu vlastního 

kapitálu u transformovaného fondu (3TF).“. 
 

23. Účastník uvedl cit.: „ČSPS udržuje a řídí dostatečnou hodnotu vlastního kapitálu 

přiměřenou prostředkům, které obhospodařuje. Pro tyto účely zavedla propracovaný 

systém kontroly a vyhodnocování plnění požadavků na kapitálovou přiměřenost ČSPS 

a 3TF, která se sestává z následujících aktivit: 

 Výpočet zákonných kapitálových požadavků na ČSPS a 3TF (reportováno měsíčně 

na investiční komisi, představenstvo a kvartálně na dozorčí radu), 

 CAD limit (interní model vyhodnocován v průběhu měsíce), 

 Dynamický risk limit (interní model počítán měsíčně), 

 Equity cushion (interní limit počítán měsíčně), 

 Predicted equity (interní stress limit počítán měsíčně), 

 Reporting kapitálové přiměřenosti na ČNB (počítán kvartálně), 

 Simulace dopadu změny kapitálové přiměřenosti při implementaci nové investiční 

strategie (ad-hoc), 

 Strategie řízení kapitálu a kapitálové přiměřenosti v roce (připravován jednou 

ročně).“. 
 

24. Účastník řízení rovněž uvedl cit.: „Risk manažer ČSPS pravidelně, minimálně však 

jednou měsíčně, informuje o dodržování zákonných kapitálových požadavků 

                                                 
2
 CAD limit je speciálně navržený ukazatel, který bere v úvahu tržní riziko AFS části portfolia 3TF. Nad rámec 

výpočtu zákonných kapitálových požadavků zohledňuje hodnotu vlastního kapitálu transformovaného fondu 

a schopnost absorbovat výkyvy tržních cen AFS portfolia způsobených tržním rizikem. Vzorec pro výpočet 

CAD limitu je následující:  

𝐶𝐴𝐷 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡= 𝐸 (Č𝑆𝑃𝑆)+1𝑀 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡/𝐿𝑜𝑠𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 (Č𝑆𝑃𝑆)+𝑀𝐼𝑁[𝐸(3𝑇𝐹)+𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑒𝑡𝑒𝑑 1𝑀 𝑌𝑇𝑀−|1𝑀 

𝑉𝑎𝑅(𝐴𝐹𝑆)|;0]−(𝐶𝐴𝐷+𝐿𝑅𝐶)  

kde E (ČSPS) představuje hodnotu vlastního kapitálu ČSPS, 1M Profit/Loss estimate (ČSPS) označuje odhad 

zisku nebo ztráty ČSPS v příslušném roce rozložený do 12 měsíců, E (3TF) vyjadřuje vlastní kapitál 3TF (OR + 

zisk), CAD představuje hodnotu zákonného kapitálového požadavku na 3TF dle standardního výpočtu 

uvedeného v příslušném zákoně, LRC je označení pro ostatní zákonné kapitálové požadavky a hodnota predicted 

1M YTM označuje predikovanou hodnotu zisku 3TF. 
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a o výsledcích interních modelů pro řízení kapitálu ČSPS a 3TF představenstvo 

společnosti. Na čtvrtletní bázi informuje i členy dozorčí rady ČSPS. Úsek 

strategického řízení rizik ČS předkládá, minimálně jednou měsíčně, materiál 

o dodržování kapitálových požadavků ČSPS a 3TF na základě výsledků interních 

modelů na FMRMC (Financial Market and Risk Management Commitee). Risk report 

projednává představenstvo ČSPS pravidelně měsíčně. Materiál obsahuje v úvodu 

přehled nejdůležitějších ukazatelů, hodnotu volného kapitálu k ultimu minulého 

měsíce, hodnotu kapitálového požadavku ke krytí rizik 3TF (KAPR 3TF), vyhodnocení 

predikce, CAD limitu a dynamického risk limitu.“. 
 

25. Účastník řízení rovněž uvedl cit.: „Kontinuální řízení kapitálových požadavků pak 

spočívá operativně v řízení skladby likvidní části portfolia transformovaného fondu, 

tj. umístnění mezi běžnými účty a vklady u bank a pokladničními poukázkami. Tímto 

způsobem je zároveň řízena investiční likvidita, kdy v průběhu měsíce jsou volné 

prostředky k dispozici portfolio manažerovi pro nákup cenných papírů a přes konec 

měsíce jsou umístěny do krátkodobých pokladničních poukázek, které dodávají kladné 

zhodnocení. Rovněž je interně zakázáno provádět obchody s cennými papíry přes 

konec měsíce z důvodu technického omezení informačních systémů.“. 
 

26. Účastník řízení poukázal na legislativní změny, když uvedl cit.: „Legislativní změny 

platné pro 3TF a účinné od 1.1.2016 přinesly úpravu Statutu 3TF, kterou došlo 

k navýšení podílu HTM portfolia na 35 % majetku, a která nabyla účinnosti dne 

1.2.2016. ČSPS toto reflektovala v úpravě strategické alokace aktiv fondu, s odbornou 

péčí a v prostředí záporných úrokových sazeb na běžných a termínovaných vkladech 

pak přistoupila k nákupu státních dluhopisů, a to v průběhu 1-2Q2016 dle aktuálního 

vývoje výnosů dluhopisů a možností finančních trhů. V průběhu měsíce byly volné 

prostředky k dispozici portfolio manažerovi pro tyto nákupy cenných papírů a přes 

konec měsíce, kdy jsou obchody interně zakázány, byly prostředky umístěny 

do krátkodobých pokladničních poukázek, které dodávaly kladné zhodnocení. Celkem 

bylo ve sledovaném období do HTM portfolia dokoupeno státních dluhopisů v objemu 

3,4 mld. Kč.“. 
 

27. Závěrem účastník řízení uvedl cit.: „Další skutečností, kterou by měl mít regulátor 

na zřeteli při posuzování kapitálového krytí prostředků 3TF je kapitálový požadavek, 

který je držen také na úrovni akcionáře České spořitelny, a.s. v rámci výpočtu kapitálu 

pilíř 2. V roce 2013 na základě požadavku ČNB v pilíři 2 začala Česká spořitelna, a.s. 

krýt riziko nezáporného výnosu z 3TF ČSPS. Riziko je kvantifikováno pro pilíř 2 jako 

VaR (1 rok, 99.9%), který je spočten z portfolií AFS, HTM bez spreadového rizika a je 

založen na absolutních perturbacích pro úrokové sazby. ČNB má metodiku 

i pravidelné reporty o kapitálové vybavenosti dle pilíře 2 k dispozici.“. 
 

28. Účastník řízení ve svém vyjádření ze dne 25.1.2017 správní orgán informoval 

o konstrukci modelu a procesu sledování kapitálové vybavenosti vůči 

transformovanému fondu (dále též „3TF“). Účastník řízení uvedl, že výpočet 

kapitálového požadavku podle § 189 ZDPS resp. vyhlášky č. 117/2012 Sb. 

je prováděn ke konci každého měsíce. Hodnota kapitálové přiměřenosti bez informací 

z měsíčních účetních závěrek 3TF a účastníka řízení není možné spočítat, neboť 

hodnoty potřebné pro tento výpočet nejsou známy. Pro účely sledování a řízení, zda 

účastník řízení disponuje a bude disponovat dostatečným kapitálem, aby byl schopen 

pokrýt závazky v 3TF, byl sestaven interní model CAD limit. Tento model pracuje 

s požadavky na kapitál penzijní společnosti a zároveň zohledňuje nakoupený výnos 



8 

 

instrumentů na portfoliu 3TF a postupované tržní riziko 3TF. CAD limit vyhodnocuje 

to, zda účastník řízení není výhledově ohrožen nedostatkem kapitálu, kterým kryje své 

závazky vůči 3TF a který by potenciálně musel být doplněn ze strany akcionáře České 

spořitelny, a.s. (dále také „ČS“). Model je počítán na měsíční bázi a výsledky 

reportovány představenstvu účastníka řízení, dozorčí radě a FMRMC výboru pro 

řízení rizik ČS. Model je zároveň počítán týdenně v oddělení ČS 6210 Market Risk 

a v případě, že dojde k vyhodnocení překročení, znamená to, že pro účastníka řízení 

existuje riziko, že nemusí disponovat dostatečným kapitálem k pokrytí svých závazků 

vůči 3TF. O výsledcích je informován risk manažer účastníka řízení a ten následně 

přezkoumává toto zjištění a navrhuje a zahajuje přípravu potřebných opatření pro 

nápravu. Účastník řízení přiložil tabulku týdenních výpočtů a monitoring CAD limitu 

v roce 2016. 
 

29. Účastník řízení se domnívá, že správní orgán vychází z ustanovení § 189 ZDPS, který 

nad rámec § 29 ZDS definuje kapitálové požadavky ke krytí rizik spojených 

s majetkem a závazky transformovaného fondu. Účastník řízení se dále domnívá, 

že správní orgán své tvrzení o tom, že účastník řízení průběžně neudržoval vlastní 

kapitál ve výši stanovené zákonem, opírá o neověřené údaje a hodnoty, které nejsou 

známé. Bez informací z měsíčních účetních závěrek transformovaného fondu 

a účastníka řízení není možné hodnotu vlastního kapitálu ani hodnotu kapitálového 

požadavku, neboť údaje pro tento výpočet nemá ani účastník řízení ani správní 

orgán. Účastník řízení používá interní model CAD limit ke sledování, zda 

disponuje dostatečným kapitálem pro to, aby byl schopen pokrýt své závazky 

k transformovanému fondu. Kalkulace interního modelu CAD limit je prováděna 

na měsíční i týdenní bázi.                

 

Právní posouzení a vyjádření správního orgánu  
 

30. Správní orgán nesouhlasí s námitkami účastníka řízení. Jak sám účastník řízení uvádí, 

ke sledování a řízení kapitálové vybavenosti účastníka řízení je používán jako hlavní 

nástroj interní model CAD limit. Tento interní model je primárně sestaven za účelem 

sledování, zda účastník řízení disponuje dostatečným kapitálem pro krytí závazků TF
3
 

a zejména zda nehrozí riziko, že  výše kapitálu penzijní společnosti nebude z hlediska 

tohoto požadavku dostatečná. Pokud jde o aktuálnost zdrojových dat modelu CAD 

limit ve vztahu k hodnotě kapitálového požadavku podle § 189 ZDPS, jak uvádí 

účastník řízení cit.: „celé portfolio včetně vkladů a zůstatků na běžných účtech je zde 

načítáno k datu výpočtu, tj. při týdenním výpočtu jsou nahrávány aktuální data o stavu 

portfolia i v průběhu měsíce.“ Uvedená skutečnost je v modelu CAD limit zřejmá 

ve sloupci AE, ukazatel CAD (AFS+HTM)
4
, kdy k ultimu měsíců prosince 2015 

a května 2016 jsou vykázány nižší hodnoty než hodnoty k ostatním uvedeným dnům 

sledovaného období
5
, které nejsou právě posledním dnem v měsíci. V uvedených 

případech odpovídá rozdíl ve výši kapitálového požadavku v průběhu měsíce 

a kapitálového požadavku k poslednímu dni měsíce přibližně rozdílu rizikově vážené 

expozice prostředků investovaných k poslednímu dni měsíce do reverzních repo 

operací a rizikově vážené expozice stejného objemu prostředků investovaných 

                                                 
3
 Závazky se zde rozumí schopnost krýt závazky TF majetkem v TF a zajištění garance nezáporného ročního 

zhodnocení v TF. 
4
 Jde o hodnotu zákonného kapitálového požadavku k TF, dle ustanovení § 189 zákona č. 427/2011 Sb. 

5
 Jde o důsledek krátkodobého sjednání reverzních repo operací v portfoliu TF ke konci měsíců. V průběhu 

měsíců byly prostředky uloženy na účtech u bank, tj. s vyšší rizikovou vahou. 
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v průběhu měsíce do pohledávek za bankami. Monitoring CAD limitu na týdenní bázi 

provádí útvar řízení tržních a likvidních rizik České spořitelny, a.s. 

 

 

31. Používaný interní model CAD limit slouží ke sledování průběžného plnění zákonného 

kapitálového požadavku, kdy při výpočtu celkového přebytku kapitálu (penzijní 

společnosti a transformovaného fondu) nad potřebou kapitálu vyjádřenou součtem 

kapitálového požadavku účastníka řízení a závazků TF zahrnuje i rozdíl mezi 

hodnotou aktiv a hodnotou závazků TF. Účastník řízení měl průběžné informace o své 

kapitálové vybavenosti k dispozici právě z tohoto interního modelu. 
 

32. Pro přehlednost správní orgán níže uvádí schematické porovnání výpočtu vlastního 

kapitálu a kapitálových požadavků penzijní společnosti podle zákonného požadavku 

a výpočtu CAD limitu podle účastníka řízení: 
 

a) zákonný kapitálový požadavek 

𝑉𝐾 𝑃𝑆 ≥ 𝐾𝑃 𝑃𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 + 𝐾𝑃 𝑇𝐹 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 

b) CAD limit 

𝑉𝐾 𝑃𝑆 + 𝑉𝐾 𝑇𝐹 ≥  𝐾𝑃 𝑃𝑆 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐 + 𝐾𝑃 𝑇𝐹 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 + 𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐴𝐹𝑆 𝑇𝐹 − 𝑌𝑇𝑀 𝑇𝐹 

ve kterém jsou použity následující zkratky: 

VK PS… vlastní kapitál penzijní společnosti (hodnota VK PS se v modelu CAD limit používá 

poslední známá ke konci předchozího měsíce), 

VK TF… vlastní kapitál transformovaného fondu, 

KP PS basic… kapitálový požadavek dle ustanovení § 29 ZDS
6
 (hodnota KP PS basic je 

v modelu CAD limit aktualizována jednou ročně), 

KP TF risk exposure… kapitálový požadavek pro krytí rizik spojených s majetkem a závazky 

TF dle ustanovení § 189 ZDPS
7
, 

Risk AFS TF… měsíční hodnota Value at Risk na AFS portfoliu TF
8
, 

YTM… naběhlá část výnosu do splatnosti TF s horizontem 1 měsíc. 

 

33. Správní orgán dále uvádí, že ačkoliv z předložených podkladů vyplývá, že interní 

model CAD limit identifikoval nedostatek kapitálu k pokrytí závazků vůči TF
9
, 

účastník řízení však nepřijal žádná opatření pro nápravu tohoto stavu
10

 a ani v průběhu 

ústního jednání konaného dne 19.1.2017 na tuto otázku správnímu orgánu 

neodpověděl. Správní orgán uzavírá, že účastník řízení měl průběžné informace o své 

                                                 
6
 Podle ustanovení § 29 odst. 1 ZDS penzijní společnost průběžně udržuje vlastní kapitál ve výši přiměřené 

prostředkům účastníků. Ustanovení § 29 odst. 2 pak specifikuje kvantitativní pravidla výpočtu. 
7
 Podle ustanovení § 189 ZDPS penzijní společnost nad rámec požadavků uvedených v § 38 udržuje kapitál 

ke krytí rizik spojených s majetkem a závazky transformovaného fondu. Kapitálový požadavek ke krytí rizik 

spojených s majetkem a závazky transformovaného fondu je založen na hodnotě rizikově vážených expozic. 

Na jednotlivé třídy majetku v TF jsou aplikovány odlišné rizikové váhy. 
8
 Ukazatel zohledňuje schopnost absorbovat výkyvy tržních cen AFS portfolia TF způsobené tržním rizikem 

a tedy případnou potřebu dorovnání rozdílu hodnoty majetku TF a hodnoty závazků TF z majetku (kapitálu) PS. 
9
 Ačkoliv model CAD limit v průběhu  některých měsíců prvního pololetí 2016 indikoval nedostatek kapitálu 

k pokrytí závazků vůči TF (stav „excess“ ukazatele CAD limit ve sloupci AG modelu), ostatní ukazatele modelu 

dle předložených podkladů vykazovaly kladné hodnoty. 
10

 K datům 19.1.2016, 1.3.2016, 10.5.2016, 17.5.2016 a 24.5.2016. 
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kapitálové vybavenosti a musel si tak být vědom toho, že kapitálové požadavky 

průběžně nedodržuje, ač zákon jasně stanoví, že účastník řízení má průběžně udržovat 

vlastní kapitál ve výši přiměřené prostředkům účastníků. Z výše uvedeného je tak 

evidentní, že účastník řízení v prvním pololetí 2016 na plnění této povinnosti 

rezignoval a průběžně neudržoval vlastní kapitál ve výši stanovené zákonem, když 

jej udržoval pouze k ultimům měsíců. 
 

34. Na základě výše uvedených skutkových zjištění má správní orgán za prokázané, 

že v období od 15.1.2016 do 15.6.2016
11

 účastník řízení průběžně neudržoval 

vlastní kapitál ve výši stanovené zákonem. Výše uvedeným jednáním účastník 

řízení porušil povinnosti uvedené v § 29 odst. 1 ZDS, čímž se dopustil správního 

deliktu podle ustanovení § 101 odst. 1 písm. m) ZDS ve znění účinném 

do 30.6.2017. 
  
 

e) Pokuta 
 

35. Za správní delikt podle ustanovení § 101 odst. 1 písm. m) ZDS ve znění účinném 

do 30.6.2017 je možno uložit podle § 101 odst. 4 téhož zákona pokutu až do výše  

20 000 000 Kč. Zákon tak reflektuje typově vysokou společenskou škodlivost 

takovéhoto jednání.   
 

36. Správní orgán při určování výše pokuty přihlédne v souladu s ustanovením § 105 

odst. 2 ZDS ve znění účinném do 30.6.2017 k závažnosti správního deliktu, zejména 

ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

Pokuta má být individualizována do té míry, že v konkrétním případě povede 

k naplnění obou jejích účinků, a to především účinku represivního, ale i účinku 

preventivního, a bude též pro pachatele správního deliktu dostatečně citelná. 
 

37. K možné liberaci účastníka řízení podle § 105 odst. 1 ZDS správní orgán uvádí, 

že účastník řízení nevynaložil veškeré možné úsilí, které po něm bylo možné 

požadovat, aby zabránil porušení jemu stanovené povinnosti. Správnímu orgánu 

nejsou známy žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by účastník řízení 

vyvinul úsilí směřující k zabránění porušení povinnosti stanovené mu zákonem.  
 

38. Co se týče způsobu porušení ZDS, k porušení došlo omisivním jednáním, tedy 

nečinností účastníka řízení v situaci, kdy měl sám aktivně předcházet poklesu 

vlastního kapitálu pod stanovenou úroveň.  
 

39. Následkem jednání účastníka řízení bylo bezprostřední ohrožení zákonem chráněného 

zájmu společnosti udržovat kapitál ve stanovené výši, jakožto jednoho z klíčových 

obezřetnostních pravidel. 
 

40. Pokud jde o účinek protiprávního jednání účastníka řízení, k naplnění skutkové 

podstaty tohoto správního deliktu dochází bez ohledu na skutečnost, zda v konkrétním 

případě dojde příslušným jednáním ke vzniku škody na majetku zákazníků či nikoli. 

Vznik škody tedy netvoří obligatorní znak skutkové podstaty tohoto správního deliktu.  
 

 

                                                 
11

 Posuzované období je od 15.1.2016 do 15.6.2016, kdy má správní orgán za prokázané, že účastník řízení 

průběžně neudržoval kapitál v zákonem stanovené výši.   
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41. Co se týká otázky zavinění, jedná se o delikt založený na objektivní odpovědnosti, 

a proto konkrétní zavinění není třeba zkoumat. 
 

42. Správní orgán při hodnocení závažnosti protiprávního jednání účastníka řízení, 

přihlédl i ke skutečnostem svědčícím ve prospěch účastníka řízení, tedy 

k polehčujícím okolnostem. Správní orgán v rámci zjištěného skutkového stavu 

shledal jako polehčující okolnost, že účastník řízení v průběhu správního řízení 

poskytoval správnímu orgánu součinnost a vyvinul snahu k provedení nápravy. Dále 

byla jako polehčující okolnost vzata skutečnost, že nebylo zjištěno, že by předmětným 

jednáním účastníka řízení byla způsobena škoda na svěřeném majetku.  
 

43. Správní orgán naproti tomu však vzal též v úvahu, že se nejedná o první pochybení 

účastníka řízení. Správní orgán s účastníkem řízení již vedl dvě správní řízení. 

Ve správním řízení vedeném pod sp.zn. Sp/2015/652//573 bylo účastníkovi řízení 

uloženo opatření k nápravě spočívající v povinnosti neúčtovat od okamžiku podání 

žádosti o poskytnutí státního příspěvku do okamžiku přijetí peněžních prostředků 

od Ministerstva financí ČR ve svých aktivech ani v aktivech obhospodařovaného 

fondu o pohledávce vůči státu z titulu státního příspěvku. Rozhodnutí nabylo právní 

moci dne 29.12.2015. Dále pak ve správním řízení vedeném pod sp.zn. 

Sp/2016/88/573 byla účastníkovi řízení uložena pokuta ve výši 900 000 Kč 

za (i) překročení investičních limitů, (ii) nesplnění povinnosti informovat správní 

orgán o překročení investičních limitů, (iii) porušení odborné péče při provádění 

obchodů s investičními nástroji na účet obhospodařovaných fondů. Rozhodnutí nabylo 

právní moci dne 10.4.2017. U účastníka řízení se tedy jedná o opakované porušení 

právních předpisů, což zvyšuje závažnost jeho jednání. 
 

44. Správní orgán proto přihlédl ke skutečnosti, že s účastníkem řízení bylo až do dne 

10.4.2017 pod spis zn. Sp/2016/88/573 vedeno souběžné správní řízení, v němž Česká 

národní banka uložila účastníku řízení pokutu podle ustanovení § 160 odst. 5 zákona 

č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění účinném do 30.6.2017, 

za nějž lze uložit sankci až do výše 20 000 000 Kč. Správní orgán nevedl společné 

řízení z důvodu odlišné oblasti veřejného zájmu i z důvodu odlišného stupně 

prošetření obou případů. Správní orgán však i v této situaci aplikuje při stanovení výše 

pokuty v tomto správním řízení absorpční zásadu i ve vztahu ke správnímu řízení 

vedenému pod spis zn. Sp/2016/88/573. Ukládané pokuty účastníku řízení tak ve svém 

souhrnu nepřekračují horní zákonem stanovenou hranici. 
 

45. Správní orgán vzhledem k opakovanému porušení povinností nepovažuje pouhé 

projednání věci ve správním řízení za dostatečně účinné pro zajištění řádného splnění 

povinností ze strany účastníka řízení do budoucna, ale za odpovídající sankci považuje 

uložení pokuty. Pokuta má být individualizována do té míry, že v konkrétním případě 

povede k naplnění obou jejích účinků, a to především účinku represivního, ale i účinku 

preventivního, a bude též pro pachatele správního deliktu dostatečně citelná. 
 

46. S ohledem na výše uvedená skutková zjištění, dospěl správní orgán k závěru, že je na 

místě se pohybovat v dolní polovině zákonem stanovené hranice, tj. do 10 000 000 Kč.  
 

47. Správní orgán při úvahách o výši pokuty též zohlednil majetkové poměry účastníka 

řízení. Podle údajů k 31.12.2016 výše vlastního kapitálu účastníka řízení 1,6 mld. Kč 

a výsledek hospodaření k témuž dni činil 139,8 mil. Kč. 
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48. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem správní orgán rozhodl uložit 

účastníku řízení pokutu ve výši 1 000 000 Kč a to podle § 101 odst. 4 ZDS ve znění 

účinném do 30.6.2017. Ukládaná pokuta odráží skutkové okolnosti posuzovaných 

správních deliktů a nemá ohrožující dopad do majetkových poměrů účastníka řízení.   
 

49. Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl správní orgán tak, jak je 

uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 

 

f) Náhrada nákladů řízení  
 

50. Správní orgán v rozhodnutí ze shora uvedených důvodů shledal, že účastník řízení 

svým jednáním porušil ZDS. Účastník řízení tedy vyvolal správní řízení porušením 

své povinnosti. Ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu stanoví, že povinnost nahradit 

náklady řízení paušální částkou uloží správní orgán účastníkovi, který řízení vyvolal 

porušením své právní povinnosti. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální 

částky nákladů řízení a výši paušální částky nákladů řízení ve zvláště složitých 

případech nebo byl-li přibrán znalec.  
 

51. Prováděcí předpis, tj. vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého 

výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů 

řízení, svým § 6 odst. 1 stanovuje, že paušální částka nákladů správního řízení, které 

účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000 Kč. Z uvedených důvodů 

uložil správní orgán účastníku řízení k úhradě náklady řízení ve výši 1 000 Kč. 
 

 

P O U Č E N Í 

 

 Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu 

ve spojení s ustanovením § 6 odst. 3 zákona o dohledu rozklad k bankovní radě České národní 

banky, a to prostřednictvím sekce licenčních a sankčních řízení, Na Příkopě 28, 115 03 

Praha 1, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ _______________________________ 

______________________________________  
podepsáno elektronicky 

_________________________________  
podepsáno elektronicky 

 

 

 

 


