Věstník ČNB

částka 22/2020 ze dne 23. prosince 2020

Třídicí znak
2 2 7 2 0 5 6 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 21. prosince 2020
k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev
a obchodníků s cennými papíry – uveřejňování informací
1. Tímto úředním sdělením se mění příloha č. 2 úředního sdělení České národní banky č. 9/2018
Věst. ČNB, k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými
papíry – uveřejňování informací ve znění úředních sdělení České národní banky č. 12/2018
Věst. ČNB a č. 5/2020 Věst. ČNB.
2. Vzory pro uveřejňování informací uvedené v příloze č. 2 po změně podle tohoto úředního
sdělení se poprvé použijí pro uveřejnění informací ke dni 31. prosince 2020.

Guvernér:
Ing. Jiří Rusnok v. r.

Příloha

Sekce regulace a mezinárodní spolupráce
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Příloha

V příloze č. 2 se provádějí tyto změny:
1. Zrušuje se list „IFRS9“ s šablonou pro porovnání kapitálu, kapitálových a pákových poměrů
institucí při uplatnění přechodných ustanovení pro IFRS 9 nebo analogické očekávané úvěrové
ztráty a bez jejich uplatnění.
2. Vkládá se list „IFRS9(468)“ s šablonou pro porovnání kapitálu a kapitálových a pákových
poměrů institucí při uplatnění přechodných ustanovení pro IFRS 9 nebo analogické očekávané
úvěrové ztráty a bez jejich uplatnění a při uplatnění dočasného zacházení v souladu s článkem
468 nařízení CRR a bez jeho uplatnění, která byla vydána jako příloha I obecných pokynů
Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2018/01
k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení
CRR), pokud jde o přechodná ustanovení pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál, s
cílem zajistit soulad s „rychlými úpravami“ nařízení CRR v reakci na pandemii COVID-19
(EBA/GL/2020/12).
3. Na listu „LR“, který obsahuje čtyři šablony pro zpřístupňování informací o pákovém poměru
institucí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, se do šablony
s názvem „Tabulka LRCom: Harmonizované zveřejnění pákového poměru“ v souladu
s článkem 5 obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) k podávání zpráv a
zpřístupňování informací v souladu s „rychlými úpravami“ nařízení o kapitálových požadavcích
v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (tzv. CRR „quick fix“) (EBA/GL/2020/11)
vkládá nový řádek EU-22a s názvem „Pákový poměr (s vyloučením dopadu jakéhokoli
použitelného dočasného vyloučení expozic vůči centrálním bankám)“.
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