
 

 

 

 

 

                ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 18. ledna 1999

k  ustanovením § 16 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, v případě sloučení bank

 

Česká národní banka (dále jen "ČNB") sděluje k  žádostem o předchozí souhlas ČNB podle ust.
§ 16 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen "zákon") v případě sloučení bank následující:

1) ČNB podle ust. § 16 odst. 1 písm. b) a c) rozhoduje o udělení předchozího souhlasu ke zrušení
banky a o udělení předchozího souhlasu ke sloučení banky se zrušovanou bankou.

2) Bankou sloučenou se rozumí banka, na kterou má přejít jmění zaniklé banky. Bankou
zrušovanou se rozumí banka, která má zaniknout a jejíž jmění má přejít na banku sloučenou.

3) Banka sloučená předkládá ČNB žádost podle ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o udělení
předchozího souhlasu ke sloučení se zrušovanou bankou. Tato žádost se ČNB předkládá
nejpozději současně se žádostí banky zrušované. K žádosti banka sloučená přikládá následující
materiály:

a) notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o sloučení banky se zrušovanou bankou,

b) projekt sloučení podle ust. § 69a odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "obchodní zákoník"),

c) zprávu znalců, kteří podle ust. § 69a odst. 4 a 5 obchodního zákoníku prozkoumali projekt
sloučení,

d) stanovisko auditora k  účetnictví bank ke dni ocenění (ust. § 69a odst. 4 obchodního
zákoníku),

e) důvody, které banky vedly k  výběru té z  nich, která bude nadále pokračovat v  činnosti,

f) zdůvodnění záměru sloučení se zrušovanou bankou s  důrazem na dopad tohoto kroku na
ekonomické ukazatele obezřetného podnikání banky sloučené,

g) obchodní plán sloučené banky na nejbližší tři roky,

h) předpokládaný poměr kapitálu k  rizikově váženým aktivům sloučené banky vypočtený
podle opatření ČNB č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank, ve znění



pozdějších změn,

i) časový harmonogram sloučení, včetně plánovaného dne zápisu do obchodního rejstříku, a
způsob jeho kontroly,

j) navrhované organizační schéma sloučené banky a předpokládané řešení personálních
otázek,

k) přehled o provedených krocích podle obchodního zákoníku (např. ust. § 220a odst. 9
obchodního zákoníku),

l) vyčíslení nákladů sloučení,

m) v  případech stanovených zvláštním předpisem povolení Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže,

n) předkládá-li žádost jménem banky sloučené jiná osoba, musí mít tato osoba plnou moc s 
úředně ověřeným podpisem zmocnitele k  zastupování žadatele v  záležitosti udělení
předchozího souhlasu ČNB ve smyslu ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona.

4) Banka zrušovaná předkládá ČNB žádost podle ust. § 16 odst. 1 písm. b) zákona o udělení
předchozího souhlasu k  rozhodnutí valné hromady o zrušení banky. K  této žádosti banka
zrušovaná předkládá materiály podle bodu 3) písm. b) až e) tohoto úředního sdělení ČNB. Dále
banka zrušovaná předloží:

a) návrh rozhodnutí valné hromady banky zrušované o jejím zrušení,

b) předkládá-li žádost jménem banky zrušované jiná osoba, musí mít tato osoba plnou moc s 
úředně ověřeným podpisem zmocnitele k  zastupování žadatele v  záležitosti udělení
předchozího souhlasu ČNB ve smyslu ust. § 16 odst. 1 písm. b) zákona.

5) Žádosti (včetně přiložených materiálů) se ČNB předkládají v  českém jazyce ve dvojím
vyhotovení. Je-li originál dokumentu požadovaného tímto úředním sdělením ČNB vyhotoven v 
jiném než českém jazyce, předloží banka jeho úředně ověřený překlad. ČNB si v  případě
potřeby vyžádá od banky další informace.

6) ČNB správní řízení ve věci udělení předchozího souhlasu k  rozhodnutí valné hromady o
zrušení banky a udělení předchozího souhlasu ke sloučení banky se zrušovanou bankou z 
důvodu obsahové závislosti sloučí.

 

 

 

Vrchní ředitel

Ing. Kaftan, v.r.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sekce politiky bankovního dohledu

odpovědný zaměstnanec:

Mgr. Vernerová, tel. 2441 2304

Věstník ČNB částka 3/1999 ze dne 25. ledna 1999


