Věstník ČNB

částka 3/2019 ze dne 19. února 2019
Třídící znak
2 0 4 1 9 1 9 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 19. února 2019,
kterým se stanovuje roční cílová úroveň příspěvků do Fondu pro řešení krize
pro rok 2019
Česká národní banka (dále jen „ČNB“) podle § 214 odst. 2 zákona č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZOPRK“), sděluje:
I.
1.

II.

Účel úředního sdělení
Účelem tohoto úředního sdělení je stanovit roční cílovou úroveň příspěvků do Fondu pro
řešení krize (dále jen „FŘK“) pro rok 2019 (dále jen „roční cílová úroveň“).
Roční cílová úroveň

2.

ČNB stanovuje roční cílovou úroveň ve výši 3 446 583 706,- Kč.

3.

Roční cílovou úroveň definuje čl. 3 bod 3 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2015/63 ze dne 21. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení
krizí, jako celkovou hodnotu ročních příspěvků, které orgán příslušný k řešení krize
stanoví pro příspěvkové období s cílem dosáhnout cílového objemu FŘK dle § 213 odst.
1 ZOPRK (dále jen „cílový objem FŘK“).

4.

Dle § 213 odst. 1 ZOPRK je cílový objem FŘK stanoven jako 1 % celkového objemu
krytých pohledávek z vkladů.

5.

Dle § 213 odst. 2 ZOPRK má být cílový objem FŘK naplněn do 31. prosince 2024. Do
současné doby nedošlo k použití majetku v příspěvkovém fondu FŘK v souhrnné výši
alespoň 0,5 % celkového objemu krytých pohledávek z vkladů, a tak není důvod
k prodloužení uvedené lhůty.

6.

ČNB provedla odhad celkového objemu krytých pohledávek z vkladů k 31. prosinci
2024, a to při zohlednění průměrné hodnoty krytých vkladů v předchozím roce. Na
základě získaných hodnot ČNB každoročně reviduje a zpřesňuje cílový objem FŘK.

7.

S ohledem na lhůtu uvedenou v odstavci 5 má ČNB za to, že požadavku na co
nejrovnoměrnější rozložení příspěvků během jejího trvání odpovídá podíl (i) rozdílu
cílového objemu FŘK a jeho aktuálního objemu prostředků a (ii) počtu let zbývajících do
konce lhůty uvedené v odstavci 5.
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III.
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Zohlednění fáze hospodářského cyklu a procyklického dopadu

8.

ČNB současně ve shodě s § 214 odst. 2 ZOPRK také zohlednila fázi hospodářského
cyklu a případný procyklický dopad pravidelných příspěvků na finanční situaci
přispívajících osob. Pro rok 2019 byl proto stanoven koeficient pro zohlednění vlivu
hospodářského cyklu ve výši 1,00.

9.

ČNB ve shodě s § 214 odst. 2 ZOPRK projednala uvedenou výši roční cílové úrovně
s Garančním systémem finančního trhu, a to výměnou dopisů ze dne 18. února 2019.

IV.

Závěrečná ustanovení

10. Toto úřední sdělení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku ČNB.

Viceguvernér:
Ing. Marek Mora, M.E. v. r.

Samostatný odbor restrukturalizace
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