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MONETA Money Bank, a.s. oznamuje, že obdržela od České národní banky oznámení obsahující limity pro distribuci 
zisků za roky 2019 a 2020 
 
MONETA Money Bank, a.s. („MONETA“) obdržela oznámení od České národní banky („ČNB“) stanovující maximální 
limity pro rozdělení zisků za roky 2019 a 2020. V souladu s doporučením Evropské rady pro systémová rizika ze dne  
15. 12. 2020 a svého návazného stanoviska ze dne 18. 12. 2020 ČNB tímto stanovila rámec pro distribuci zisků 
dosažených v letech 2019 a 2020. Tento rámec je stanoven v souvislosti s přetrvávající nejistotou ohledně 
ekonomických dopadů stále probíhající pandemie COVID-19 následujícím způsobem: 
 
Jako výchozí maximální výši dividend ČNB stanovuje nejnižší z následujících čtyř hodnot: 

• 100 bazických bodů z celkových rizikově vážených aktiv k 31. prosinci 2020, 

• 25 % z kumulovaného zisku za roky 2019 a 2020, 

• objem prostředků, po jejichž vyplacení by se kapitálová přiměřenost nacházela 4 procenta nad celkovým 
kapitálovým požadavkem („Overall Capital Requirement“),1 

• objem prostředků, po jejichž vyplacení by se upravený pákový poměr nacházel na hodnotě 7 procent. 
Upraveným pákovým poměrem je pákový poměr, kdy jsou z celkové expozice pro pákový poměr vyjmuty 
expozice za Českou národní bankou. 
 

Výše uvedené hodnoty budou stanoveny na základě auditovaných výsledků za roky 2019 a 2020. ČNB dále oznámila, že 
bude posuzovat jednotlivé návrhy úvěrových institucí ohledně výplaty dividend individuálně. Při posouzení rizikového 
profilu bude brát v úvahu podklady předložené institucí pro proces SREP, včetně ICAAP/ILAAP reportů, obchodních, 
finančních a kapitálových plánů a výsledků zátěžových testů. Dále se bude soustředit na vyhodnocení adekvátnosti 
natvořené výše opravných položek z titulu dopadu pandemie COVID-19 a rovněž na vyhodnocení plánu instituce na 
další tvorbu opravných položek. Při posuzování rizikového profilu a kapitálové vybavenosti instituce bude dále ČNB brát 
v úvahu případný vliv plánovaných nebo probíhajících akvizic a fúzí a dalších změn v činnosti.  

 
ČNB rovněž informovala, že bude připravena uvěrovým institucím sdělit vyhodnocení jejich návrhů na výplatu dividend 
v průběhu 3. čtvrtletí 2021.  
 
Jak bylo již oznámeno v rámci konferenčního hovoru s akcionáři nad výsledky za rok 2020, představenstvo zamýšlí 
předložit akcionářům návrh na výplatu dividendy, jakmile to regulace dovolí. Za tímto účelem plánuje, že návrh na 
základě výše stanovených limitů podá do ČNB do konce března 2021. 

 
1 MONETA má celkový kapitálový požadavek ve výši 13,4 % skládající se z Pilíře I ve výši 8 %, Pilíře II ve výši 2,4 % a kombinované 
kapitálové rezervy ve výši 3,0 %. 


