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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 30. září 2009,
kterým se uveřejňuje seznam zahraničních orgánů dohledu a zahraničních správních
úřadů, se kterými Česká národní banka uzavřela dohodu o spolupráci v rámci dohledu
nad finančním trhem
1. Česká národní banka tímto úředním sdělením v rámci periodické aktualizace uveřejňuje
seznam zahraničních orgánů dohledu a zahraničních správních úřadů, se kterými uzavřela
dohody o spolupráci v oblasti dohledu nad finančním trhem.
2. Podle § 2 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších
předpisů, Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami
jiných států, orgány dohledu nad finančními trhy jiných států a s mezinárodními
finančními organizacemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad
bankami, institucemi elektronických peněz a finančními trhy. Konkrétní případy dohod o
spolupráci uzavíraných Českou národní bankou v oblasti dohledu nad finančním trhem
upravují jednotlivé sektorové zákony finančního trhu, jejichž podstatný výčet uvádíme
dále.
3. K zajištění účelného a účinného výkonu dohledu na konsolidovaném základě Česká
národní banka může uzavírat písemné dohody o koordinaci a spolupráci s příslušnými
orgány dohledu (§ 152a odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění pozdějších předpisů, § 26c odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, § 25d odst. 7 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní
rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).
4. Podle § 12d odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb. může obchodník s cennými papíry pověřit
výkonem činnosti související s poskytováním hlavní investiční služby obhospodařování
majetku zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, jinou osobu se sídlem ve státě,
který není členským státem Evropské unie nebo dalším státem tvořícím Evropský
hospodářský prostor (dále jen „členský stát“), pokud je, kromě jiného, splněna podmínka,
že Česká národní banka uzavřela dohodu o spolupráci s příslušným orgánem dohledu nad
takovou osobou. Seznam uveřejňuje Česká národní banka podle § 12d odst. 7 tohoto
zákona ve Věstníku České národní banky a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
5. Podle § 78 odst. 1 písm. g) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění
pozdějších předpisů, může investiční společnost svěřit obhospodařování majetku fondu
kolektivního investování jiné osobě, pokud, kromě jiného, je zajištěna spolupráce mezi
Českou národní bankou a orgánem, který vykonává dohled nad osobou obhospodařující
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majetek fondu kolektivního investování, pokud tato osoba nemá sídlo ve státě, který je
členským státem.
6. V případech, kdy tuzemská pojišťovna a jedna nebo více pojišťoven z jiného členského státu
mají jako svou ovládající osobu stejnou pojišťovací holdingovou osobu, pojišťovnu z třetího
státu, zajišťovnu nebo pojišťovací holdingovou osobu se smíšenou činností, Česká národní
banka může podle § 26b odst. 4 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů,
uzavřít dohodu s příslušným orgánem dohledu členského státu o tom, který z nich bude
vykonávat dohled nad činností pojišťovny ve skupině. Podle § 39b odst. 1 zákona o
pojišťovnictví Česká národní banka je oprávněna uzavřít smlouvu o spolupráci zajišťující
za podmínek stanovených tímto zákonem výměnu informací s příslušným orgánem
dohledu jiného státu.
7. Podle § 3 odst. 7 vyhlášky č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle
zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, nemusí být veřejná listina předložená
České národní bance v řízení o žádosti a vydaná zahraničním správním úřadem, se kterým
Česká národní banka uzavřela dohodu o spolupráci, opatřena vyšším ověřením listin
(superlegalizace) nebo apostilou. Seznam těchto úřadů uveřejňuje Česká národní banka
podle uvedené vyhlášky ve Věstníku České národní banky.
8. Dnem vyhlášení tohoto úředního sdělení ve Věstníku České národní banky pozbývá
platnosti úřední sdělení České národní banky ze dne 12. července 2007, kterým se
uveřejňuje seznam zahraničních správních úřadů, se kterými má Česká národní banka
uzavřenou dohodu o spolupráci, vyhlášené v částce 16/2007 Věstníku České národní
banky dne 27. července 2007.

Viceguvernér
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v. r.

Příloha: Seznam zahraničních orgánů dohledu a zahraničních správních úřadů, se kterými
Česká národní banka uzavřela dohodu o spolupráci v rámci dohledu nad finančním
trhem

Sekce regulace a analýz finančního trhu
Odpovědný zaměstnanec:
JUDr. Machač telefon: 224 413 053
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Příloha

Seznam zahraničních orgánů dohledu a zahraničních správních úřadů,
se kterými Česká národní banka uzavřela dohodu o spolupráci v rámci
dohledu nad finančním trhem
Název instituce, stát / oblast spolupráce
Albanian Financial Services Authority, Albánie
Alberta Securities Commission, provincie Alberta, Kanada
Australian Securities and Investments Commission, Austrálie
Central Bank of Bahrain, Bahrain
Commission bancaire et financière et des assurances, Belgie
Bermuda Monetary Authority, Bermudské ostrovy
British Columbia Securities Commission, provincie Britská Kolumbie, Kanada
British Virgin Islands Financial Services Commission, Britské Panenské ostrovy
Financial Supervision Commission, Bulharsko
Montenegro Securities Commission, Černá Hora
China Securities Regulatory Commission, Čína
Finanstilsynet, Dánsko
Dubai Financial Services Authority, Emirát Dubaj, Spojené Arabské Emiráty
Finantsinspektioon, Estonsko
Rahoitustarkastus, Finsko
Autorité des marchés financiers, Francie
Commission bancaire, Francie
Guernsey Financial Services Commission, Guernsey
Securities and Futures Commission, Hongkong
Securities and Exchange Board of India, Indie
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, Irsko
Financial Supervisory Authority, Island
Banca d’Italia, Itálie
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Itálie
Israel Securities Authority, Izrael
Financial Services Agency, Japonsko
Jersey Financial Services Commission, Jersey
Financial Services Board, Jihoafrická republika
Jordan Securities Commission, Jordánsko
Cayman Islands Monetary Authority, Kajmanské ostrovy
Capital Markets Authority, Keňa
Central Bank of Cyprus, Kypr
Cyprus Securities and Exchange Commission, Kypr
Lietuvos respublikos vertybiniu popieriu Komisija, Litva
Finanšu un kapitala tirgus komisija, Lotyšsko
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Lucembursko
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Dohled v oblasti kapitálového trhu.
Dohled v pojišťovnictví.
3
Dohled nad úvěrovými institucemi.
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Pénügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Maďarsko
Securities Commission, Malajsie
Malta Financial Services Authority, Malta
Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, Maroko
Comision Nacional Bancaria Y De Valores, Mexiko
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Německo
Securities and Exchange Commission, Nigérie
Autoriteit Financiele Markten, Nizozemsko
De Nederlandsche Bank, Nizozemsko
Kredittilsynet, Norsko
Securities Commission, Nový Zéland
Ontario Securities Commission, provincie Ontario, Kanada
Financial Supervision Commission, Ostrov Man
Komisja Nadzoru Finansowego, Polsko
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Portugalsko
Autorité des marchés financiers, provincie Québec, Kanada
Finanzmarktaufsicht, Rakousko
Bundesministerium für Finanzen, Rakousko
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Rumunsko
Hellenic Capital Market Commission, Řecko
Monetary Authority of Singapore, Singapur
Národná banka Slovenska, Slovensko
Ministerstvo financí SR, Slovensko
Agencija za trg vrednostnih papirjev, Slovinsko
Securities and Exchange Commission, Srí Lanka
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Španělsko
Finansinspektionen, Švédsko
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht, Švýcarsko
Securities and Exchange Commission, Thajsko
Capital Markets Board, Turecko
Financial Services Authority, Velká Británie
Commodity Futures Trading Commission, USA
Securities and Exchange Commission, USA
State of New York Banking Department, USA
Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Hospodářské
společenství západoafrických států
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