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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 13. listopadu 2017 
 

o zrušení některých úředních sdělení České národní banky  
souvisejících s pravidly obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev, 

obchodníků s cennými papíry a pojišťoven a zajišťoven 
 
 

Článek 1 
 

Česká národní banka v návaznosti na změny v právních předpisech upravujících činnost 
institucí a pojišťoven a zajišťoven,1 nebo z důvodu omezené časové použitelnosti zrušuje tato 
úřední sdělení: 

1. Úřední sdělení České národní banky č. 29/1995 Věst. ČNB, k vyhlášce České národní 
banky a Ministerstva financí ze dne 26. října 1995 (č. 261/1995 Sb.), kterou se stanoví 
lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti.  
 

2. Úřední sdělení České národní banky č. 5/2006 Věst. ČNB, o převzetí některých 
předpisů Komise pro cenné papíry do předpisové základny České národní banky.   

 
3. Úřední sdělení České národní banky č. 8/2007 o doplnění seznamu a změně seznamu 

odpovědných pojistných matematiků. 
 

4. Úřední sdělení České národní banky č. 11/2007 o doplnění seznamu odpovědných 
pojistných matematiků. 

  
5. Úřední sdělení České národní banky č. 33/2007 Věst. ČNB, k pravidlům obezřetného 

podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. 
Systém vnitřně stanoveného kapitálu.   
 

6. Úřední sdělení České národní banky č. 42/2007 Věst. ČNB, k vydávání cenných 
papírů neupravených českým právním řádem.  

 
7. Úřední sdělení České národní banky č. 44/2007 o doplnění seznamu odpovědných 

pojistných matematiků. 
 

1 Zejména v zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, a 
zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a  
zrušení zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, a navazující vyhlášky č. 433/2009 Sb., o způsobu 
předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, a vyhlášky č. 261/1995 Sb., kterou se 
stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti, a 
nahrazení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.   
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8. Úřední sdělení České národní banky č. 18/2008 Věst. ČNB, o některých položkách 

finančního umístění pojišťoven nebo zajišťoven. 
 

9. Úřední sdělení České národní banky č. 5/2009 Věst. ČNB, o doplnění seznamu 
odpovědných pojistných matematiků.  

 
10. Úřední sdělení České národní banky č. 9/2010 Věst. ČNB, k předkládání informací 

a dokumentů České národní bance.   
 

11. Úřední sdělení České národní banky č. 23/2011 Věst. ČNB, k některým požadavkům, 
které souvisí s transformací penzijního fondu. 

 
12. Úřední sdělení České národní banky č. 11/2012 Věst. ČNB, k ověřování dostatečného 

krytí úvěrových ztrát. 
 

13. Úřední sdělení České národní banky č. 11/2013 Věst. ČNB, k ověřování dostatečného 
krytí úvěrových ztrát. 
 

14. Úřední sdělení České národní banky č. 24/2014 Věst. ČNB, k ověřování dostatečného 
krytí úvěrových ztrát.  
 

15. Úřední sdělení  České národní banky č. 2/2015 Věst. ČNB, kterým se zveřejňuje 
maximální výše technické úrokové míry. 

 
16. Úřední sdělení České národní banky č. 11/2015 Věst. ČNB, k ověřování dostatečného 

krytí úvěrových ztrát. 
 

17. Úřední sdělení České národní banky č. 7/2016 Věst. ČNB, k ověřování dostatečného 
krytí úvěrových ztrát. 
 
 

Článek 2 

Toto úřední sdělení nabývá účinnosti dnem 31. 12. 2017. 
 
 
 

Viceguvernér 
Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.  v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu  
Odpovědný zaměstnanec: Ing. Litošová, tel.: 224 413 291 
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