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OPATŘENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

Č. 6 ZE DNE 12. LISTOPADU 2007, 
 

KTERÝM SE MĚNÍ 
OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2 ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003, 

KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH 
PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH 

MINIMÁLNÍCH REZERV, 
 

VE ZNĚNÍ 
OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 3 ZE DNE 13. ÚNORA 2004, 
OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 26. DUBNA 2004 

A OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2 ZE DNE 18. DUBNA 2006 
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Opatření 
České národní banky 

č. 6 ze dne 12. listopadu 2007, 
kterým se mění 

opatření České národní banky č. 2 ze dne 23. září 2003, 
kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků a podmínky tvorby 

povinných minimálních rezerv, 
ve znění 

opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. února 2004, 
opatření České národní banky č. 4 ze dne 26. dubna 2004 

a opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. dubna 2006 
 

Česká národní banka podle § 26a zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění 
pozdějších předpisů stanoví: 

Čl. I 

Opatření České národní banky č. 2 ze dne 23. září 2003, kterým se stanoví minimální 
výše likvidních prostředků a podmínky tvorby povinných minimálních rezerv, ve znění 
opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. února 2004, opatření České národní banky č. 4  
ze dne 26. dubna 2004 a opatření České národní banky č. 2 ze dne 18. dubna 2006 (dále jen 
„Opatření“), se mění takto: 

 
1. V názvu Opatření se slova „minimální výše likvidních prostředků a“ zrušují. 

 
2. V úvodní větě Opatření se slova „§ 49b odst. 1 a“ a slova „a podle § 15 zákona č. 21/1992 

Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,“ zrušují. 
 
3. § 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 znějí: 

 
„§ 1 

Povinné minimální rezervy 

(1) Povinnost držet povinné minimální rezervy1 na účtu, resp. účtech u České národní 
banky podle tohoto opatření se vztahuje na banky a pobočky zahraničních bank (dále jen 
„banky“). 

(2) Povinné minimální rezervy činí 2% ze základu pro výpočet povinných 
minimálních rezerv (§ 2). Banky drží povinné minimální rezervy v českých korunách. 

(3) Výše stanovených povinných minimálních rezerv vypočtená podle odstavce 2 se 
zaokrouhluje matematicky na celé koruny. 

(4) Pokud se banky účastní platebního systému provozovaného Českou národní 
bankou, povinné minimální rezervy udržují na svém účtu platebního styku a též na účtu pro 
výběry a skládání hotovostí u České národní banky, pokud mají tento zřízen. Pokud se banka 
neúčastní platebního systému provozovaného Českou národní bankou, povinné minimální 
rezervy udržuje na účtu pro skládání a výběry hotovostí, má-li tento účet zřízen. V případě, že 
se banka neúčastní platebního systému provozovaného Českou národní bankou a nemá zřízen 
účet pro skládání a výběr hotovostí, povinné minimální rezervy udržuje na zvláštním účtu pro 
držení povinných minimálních rezerv u České národní banky. V tomto případě banka požádá 
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o zřízení tohoto zvláštního účtu alespoň 10 dní před začátkem udržovacího období, ve kterém 
je banka povinna poprvé uložit povinné minimální rezervy u ČNB. 

(5) Udržovací období začíná vždy první čtvrtek v měsíci a končí středou před prvním 
čtvrtkem v měsíci následujícím. Kalendář udržovacích období je uveden v úředním sdělení 
České národní banky vydaném k tomuto opatření.  

§ 2 
Základ pro výpočet povinných minimálních rezerv 

 
(1) Základ pro výpočet povinných minimálních rezerv bank tvoří následující 

závazky vůči osobám, které nejsou bankou nebo zahraniční bankou (dále jen „nebankovní 
subjekty“), jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky: 

a) vklady klientů, 
b) úvěry přijaté od klientů, 
c) emitované neobchodovatelné cenné papíry v držení nebankovních subjektů, 
d) emitované ostatní dluhové cenné papíry v držení nebankovních subjektů. 

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na závazky z repo operací.  

(3) Závazky podle odstavce 1 se rozumí závazky v českých korunách i závazky znějící 
na cizí měnu. 

(4) Základ pro výpočet povinných minimálních rezerv pro jednotlivá udržovací období 
(§ 1 odstavec 5) se zjistí ze statistických výkazů, které jsou banky povinny předkládat ČNB, 
sestavených ke konci měsíce, který o jeden měsíc předchází měsíc, v němž začíná udržovací 
období. Technická specifikace stanovení základu pro výpočet povinných minimálních rezerv 
je uvedena v úředním sdělení České národní banky vydaném k tomuto opatření. 

_______________________________________________________ 
1 § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.“.“ 

 

4. V § 4 odst. 2 se slovo „§ 2“ nahrazuje slovem „§ 1“. 

5. V § 4 se odstavce 3 a 4 zrušují. 

 

Čl. II 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
 
 
 

Guvernér 
doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.  v. r. 

 
 
 
Sekce bankovních obchodů 
odpovědný zaměstnanec: 
Ing. Helena Cabejšková, tel.  224 412 320 
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