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předsedkyně Rady dohledu

Frankfurt nad Mohanem, dne 26. listopadu 2015
Zásady týkající se pohyblivé složky odměny
Určeno: vedení významných bank

ECB věnuje velkou pozornost zásadám, které finanční instituce, nad nimiž vykonává dohled, uplatňují
v oblasti vyplácení dividend a odměňování, a zejména dopadu, jejž tyto zásady mohou mít na schopnost
instituce udržovat řádnou kapitálovou základnu. Stejně jako v případě zásad pro vyplácení dividend
mohou mít zásady instituce týkající se pohyblivé složky odměny významný dopad na její kapitálovou
základnu.
Zdůrazňujeme, že při rozhodování o zásadách odměňování ve Vaší instituci je třeba zaujmout obezřetný
a na budoucnost orientovaný postoj. Vyzýváme Vás, aby byl náležitě zvážen možný negativní dopad
zásad odměňování ve Vaší instituci na schopnost udržovat řádnou kapitálovou základnu, zejména s
1
2
ohledem na přechodné požadavky uvedené v nařízení (EU) č. 575/2013 (CRR) a směrnici 2013/36/EU
(CRD IV). Doporučujeme proto, aby při stanovení pohyblivé složky odměny, která má být přiznána podle
zásad odměňování ve Vaší instituci, včetně využití systému malusů a zpětného vymáhání částek, byl
uplatněn přístup, který je v souladu s konzervativním – přinejmenším lineárním – postupem směrem
k naplnění příslušných kapitálových požadavků v plné výši.
O veškerých rozhodnutích týkajících se zásad odměňování prosím informujte příslušný společný tým
dohledu.
S pozdravem
[podpis]
Danièle Nouy

Vnitrostátní příslušné orgány se vyzývají, aby této problematice věnovaly náležitou pozornost a
s přihlédnutím k zásadě proporcionality zvážily, kterým méně významným institucím by měl být podobný
dopis zaslán.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích
na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
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, o změně směrnice
2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

Evropská centrální banka
60640 Frankfurt nad Mohanem

Tel.: +49 69 1344 0
E-mail: info@ecb.europa.eu
Internetové stránky: www.bankingsupervision.europa.eu

