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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

                                                 ze  dne 21. srpna 2001

  v souvislosti se vznikem České konsolidační agentury

Česká národní banka  k opatření České národní banky č. 3 ze dne 28. června 1999 o
kapitálové přiměřenosti bank zahrnující úvěrové a tržní riziko, ve znění pozdějších předpisů
(dále  jen „opatření o kapitálové  přiměřenosti“), opatření České národní banky č. 2 ze dne 8.
července 1999, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu nad bankami na
konsolidovaném základě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „opatření o konsolidaci“), a k
zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o bankách"),
v souvislosti se vznikem České konsolidační agentury sděluje:

1) Česká konsolidační agentura  (dále jen „Agentura“)  vznikla  dnem  účinnosti zákona č.
239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České
konsolidační agentuře), tj. dnem  1. září 2001.

 2) K § 8, § 13, § 15 a tabulce č. 1 v příloze č. 1 opatření o kapitálové přiměřenosti a k §
8, § 10, § 12 a tabulce č. 1 v příloze č. 1 opatření o konsolidaci:

Agentura je právním nástupcem Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, a
za její závazky ručí stát. S ohledem  na tuto skutečnost lze pro účely opatření o kapitálové
přiměřenosti a opatření o konsolidaci postupovat takto:

a) pohledávkám za Agenturou lze přidělit rizikovou váhu 0 podle tabulky č. 1 přílohy 1
obou citovaných opatření,

b) pohledávky za Agenturou nepodléhají limitům čisté úvěrové angažovanosti podle § 15
opatření o kapitálové přiměřenosti a § 12 opatření o konsolidaci,

c) pro účely
1. snížení rizikové váhy pohledávky za dlužníkem, které lze aplikovat podle § 8 obou

citovaných opatření, a
2. převedení úvěrové angažovanosti dlužníka do úvěrové angažovanosti jiné osoby,

které lze aplikovat podle § 13 opatření o kapitálové  přiměřenosti  a  § 10 opatření
o konsolidaci,

je možné využít typy zajištění uvedené v § 8 obou citovaných opatření, v § 13 opatření
o kapitálové  přiměřenosti  a  § 10 opatření o konsolidaci, které byly poskytnuty
Agenturou.
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3) K postavení   Agentury jako finanční instituce  (§ 17a odst. 3 a § 41c zákona o
bankách):

Agentura není bankou podle zvláštního právního předpisu, její činností není přijímání
vkladů od veřejnosti ani poskytování úvěrů. Agenturu je však třeba považovat za finanční
instituci podle § 17a odst. 3 zákona o bankách, neboť vykonává některé činnosti věcně
totožné s činnostmi uvedenými v § 1 odst. 3 zákona o bankách.

Vzhledem k výše uvedenému nejsou vklady Agentury u bank a poboček zahraničních
bank pojištěny podle § 41a a násl. zákona o bankách, a tudíž banky a pobočky zahraničních
bank nemusejí z těchto vkladů odvádět roční příspěvek do Fondu pojištění vkladů podle § 41c
odst. 2 zákona o bankách.

Vrchní ředitel
Ing. Racocha, MIA, v.r.
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