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Třídící znak
2 1 5 0 4 5 3 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 31. května 2004

k zacházení s pohledávkami za Evropskou investiční bankou
pro účely obezřetnostních pravidel

V souvislosti s tím, že Evropská investiční banka v souladu s čl. 14 Rámcové dohody
mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské
investiční banky v České republice1 (dále jen „Dohoda“) zprostila Českou republiku závazku
týkajícího se zacházení s obligacemi a jinými cennými papíry Evropské investiční banky v
České republice podle čl. 7 Dohody, Česká národní banka k vyhlášce České národní banky č.
333/2002 Sb. ze dne 3. července 2002, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání
ovládajících osob na konsolidovaném základě (dále jen „vyhláška“), a k opatření České
národní banky č. 2 ze dne 3. července 2002 o kapitálové přiměřenosti bank a dalších
pravidlech obezřetného podnikání na individuálním základě (dále jen „opatření“), sděluje:

1) Pro účely obezřetnostních pravidel - dodržování limitu kapitálové přiměřenosti a limitů
čisté angažovanosti bankovního portfolia - se s pohledávkami za Evropskou investiční bankou
zachází takto:

a) použije se riziková váha 0,20 podle tabulky č. 1 v příloze č. 2 vyhlášky pro účely
dodržování limitu kapitálové přiměřenosti podle § 70 odst. 3 vyhlášky nebo § 3  odst. 2
opatření,

b) na čistou angažovanost bankovního portfolia vůči Evropské investiční bance se aplikuje
limit čisté angažovanosti bankovního portfolia podle § 21 odst. 1 až 3 vyhlášky nebo § 4
odst. 1 až 3 opatření.

2) Dnem vyhlášení tohoto úředního sdělení ve Věstníku České národní banky pozbývá
platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 8.  září 2003 k zacházení s pohledávkami

                                                          
1) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 280/1998 Sb. , o sjednání Rámcové  dohody mezi Českou republikou
a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice.
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za Evropskou investiční bankou pro účely obezřetnostních pravidel, vyhlášené ve Věstníku
České národní banky částka 14/2003.
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