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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 3. srpna 2020
k výkonu činnosti bank – uveřejňování informací o expozicích, které jsou předmětem opatření
uplatňovaných v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19
Česká národní banka k bodům 6, 18 a 19 obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví k
podávání zpráv a zpřístupňování informací o expozicích, které jsou předmětem opatření
uplatňovaných v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 1 (dále jen „pokyny“), kterými jsou
stanoveny požadavky na uveřejňování informací o těchto expozicích, sděluje:
1. Na základě bodu 19 písm. d) pokynů Česká národní banka tímto úředním sdělením informuje,
že bod 18 pokynů je použitelný na banky, které jsou Českou národní bankou v roce 2020
určeny jako jiné systémově významné instituce 2, a že na základě bodu 19 písm. e) pokynů
uveřejní tyto instituce informace podle bodu 18 pokynů na nejvyšší úrovni konsolidace
v členském státě, tj. v České republice.
2. Za expozice podle bodu 6 písm. a) pokynů, na které se vztahuje moratorium na splácení úvěrů v
souladu s bodem 10 obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví k legislativním a
nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou
pandemií COVID-19 3 (dále jen „pokyny k moratoriím“), Česká národní banka v podmínkách
České republiky považuje úvěry, na něž byly před datem uvedeným v bodě 10 písm. f) pokynů
k moratoriím uplatněny odklady plnění peněžitých dluhů
a. podle zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů
v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „zákon“), s výjimkou případů, kdy jsou
smluvní úroky u dotčeného úvěru vyšší než repo sazba ČNB zvýšená o 8 procentních
bodů a jsou tudíž v souladu s § 5 odst. 3 písm. a) zákona za dobu trvání ochranné
doby sníženy na úroveň repo sazby ČNB zvýšené o 8 procentních bodů, nebo
b. podle podmínek případných nelegislativních moratorií na splácení úvěrů, která splňují
kritéria podle bodu 10 pokynů k moratoriím a současně o nich byla v souladu s bodem
17 pokynů k moratoriím uvědoměna Česká národní banka a ta o jejich použití podala
v souladu s bodem 18 pokynů k moratoriím informaci Evropskému orgánu pro
bankovnictví.
3. Za nově vzniklé expozice podle bodu 6 písm. b) pokynů, které jsou předmětem systémů
veřejných záruk uplatňovaných v reakci na krizi COVID-19, Česká národní banka
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v podmínkách České republiky považuje úvěry poskytnuté v rámci programů COVID II,
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COVID Praha, COVID III a COVID plus .
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EBA/GL/2020/07.
Seznam jiných systémově významných institucí pro rok 2020 na webu České národní banky.
https://www.cnb.cz/cs/financni-stabilita/makroobezretnostni-politika/seznam-jinych-systemove-vyznamnychinstituci/.
3
EBA/GL/2020/02, konsolidovaná verze, bod 10 - Kritéria pro obecná moratoria na splácení.
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria-loanrepayments-applied-light-covid-19-crisis
4
Úvěry zajištěné Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., na základě upraveného Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (Program EXPANZE – záruky – úprava
COVID II).
5
Úvěry zajištěné Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., na základě Operačního programu Praha –
pól růstu ČR 2014-2020 (projekty COVID Praha).
6
Úvěry zajištěné Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., ve spojení se zákonem č. 228/2020 Sb.,
o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.,
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4. V příloze tohoto úředního sdělení jsou uvedeny vzory pro uveřejňování informací podle
pokynů.
5. Uveřejňování informací podle vzorů pro uveřejňování uvedených v příloze tohoto úředního
sdělení probíhá v souladu s bodem 18 pokynů pololetně, vždy ke dni 30. června
a 31. prosince.
6. Vzory pro uveřejňování informací podle přílohy tohoto úředního sdělení se poprvé použijí pro
uveřejnění informací ke dni 30. června 2020.
7. Česká národní banka očekává, že banky podle bodu 1 uveřejní informace podle přílohy tohoto
úředního sdělení v termínech a způsobem podle § 97 a § 99 odst. 1 vyhlášky č. 163/2014 Sb.,
o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry.
8. Toto úřední sdělení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku České národní banky.

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

Příloha: Vzory pro uveřejňování informací podle EBA/GL/2020/07

Sekce regulace a mezinárodní spolupráce

7

vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem
SARS CoV2.
Úvěry zajištěné Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování
a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 214/2020 Sb., ve spojení s nařízením vlády č. 215/2020 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou.
2

Věstník ČNB

částka 18/2020 ze dne 5. srpna 2020

Příloha k úřednímu sdělení ČNB
Šablona EBA GL 2020/07-1

3

Věstník ČNB

částka 18/2020 ze dne 5. srpna 2020

4

Věstník ČNB

částka 18/2020 ze dne 5. srpna 2020

Šablona EBA GL 2020/07-2
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Šablona EBA GL 2020/07-3

6

Věstník ČNB

částka 18/2020 ze dne 5. srpna 2020

7

