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Informace pro investory      V Praze, 13. července 2022 

Česká národní banka aktualizovala společnosti Fio banka, a.s. minimální 

požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL) 

 
Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČO: 61858374, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 (dále jen „Fio banka“) oznamuje, 

že: 

 

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 podle § 5 odst. 1 zákona 

č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZOPRK“) rozhodnutím ze dne 27. 6. 2022 určila Fio bance minimální požadavek na kapitál 

a způsobilé závazky (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, MREL) podle 

§ 127a odst. 1 ve spojení s § 129 a 134 odst. 1 ZOPRK, který na individuálním základě činí 21,6 % 

celkového objemu rizikové expozice a 5,36 % celkového objemu expozic.  

 

V souladu s článkem II bodem 3 přechodných ustanovení zákona č. 298/2021 Sb. ČNB stanovila 

Fio bance přechodné období pro splnění minimálního požadavku uvedeného v předchozím odstavci 

do 31. prosince 2023.  

 

V souladu s článkem II bodem 5 přechodných ustanovení zákona č. 298/2021 Sb. ČNB stanovila 

Fio bance již v předchozím plánovacím období mezitímní cílovou úroveň k zajištění rovnoměrného 

navyšování kapitálu a způsobilých závazků ve výši 16,9 % celkového objemu rizikové expozice 

a 3,36 % celkového objemu expozic, kterou musí Fio banka plnit od 1. ledna 2022. Tyto mezitímní 

cílové úrovně Fio banka řádně plní. 

 

Fio banka již dříve přizpůsobila svůj dlouhodobý kapitálový plán a plán financování tak, aby odpovídal 

i výše uvedeným regulatorním požadavkům. Tento plán v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím 

ČNB ze dne 27. 6. 2022 nebylo nutné aktualizovat. Nadále tak platí, že Fio banka předpokládá 

v přechodném období navyšování především kmenového kapitálu tier 1 a bude průběžně aktualizovat 

emisní plán dluhopisů způsobilých pro plnění MREL požadavku tak, aby s dostatečnou 

rezervou vyhověla výše uvedeným požadavkům. Fio banka již vydala v rámci plnění požadavku na 

minimální kapitál a způsobilé závazky dluhopisy v nominální hodnotě 600 mil. Kč. 
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