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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 6. listopadu 2014 
 

k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát 
 

  
  

Tímto úředním sdělením se nahrazuje část přílohy úředního sdělení České národní 
banky č. 11/2012 Věst. ČNB ze dne 27. června 2012 k ověřování dostatečného krytí 
úvěrových ztrát ve znění úředního sdělení č. 11/2013 Věst. ČNB ze dne 11. října 2013, a to 
v bodě 2 písm. f) a  g).  
  

 
 

Viceguvernér 
 

Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.  v. r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
 
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu 
Odpovědný zaměstnanec:  
Ing. Radka Litošová, tel. 224 413 291 
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Věstník ČNB          částka 18/2014 ze dne 24. listopadu 2014 
 

Příloha 
 

1. V příloze bodě 2 písmeno f) zní:  
 
„f) Hodnoty RPD u pohledávek z finančních činností jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
 
Tabulka č. 1 

 
Pohledávky z finančních činností 

RPD 
pohledávky  

bez selhání dlužníka 
pohledávky se 

selháním dlužníka 
Pohledávky za institucemi a za osobami, kterým se přiřazuje 
stejná riziková váha jako institucím  

0,03 % 100 % 

Pohledávky zajištěné finančním kolaterálem, pokud instituce 
používá jednoduchou metodu finančního kolaterálu a zajištěné 
hodnotě expozice přísluší riziková váha 20 % 

0,03 % 100 % 

Pohledávky zajištěné třetí osobou, pokud poskytovatelem 
zajištění je osoba s rizikovou váhou 20 % 

0,03 % 100 % 

Podnikové pohledávky  1,79 % 100 % 
Retailové pohledávky kromě pohledávek zajištěných 
nemovitostmi  

4,00 % 100 % 

Pohledávky zajištěné nemovitostmi  1,96 % 100 % 
Pohledávky v selhání   x 100 % 

“. 

2. V příloze bodě 2 písmeno g) zní:  

„g) Hodnoty RPD uvedené v tabulce č. 1 jsou výsledkem výpočtů, které Česká národní banka 
provedla na základě údajů k 31. prosinci 2013 poskytnutých institucemi.“.  
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