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Třídicí znak 

2 1 0 2 1 5 6 0 

 

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 

ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 
ze dne 3. srpna 2021  

 
k plošným diskrecím podle nařízení CRR 

 
 

1. Česká národní banka má právní postavení orgánu dohledu podle nařízení Evropského parlamentu 
a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 
instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „nařízení CRR“).  
 

2. Podle nařízení CRR náleží orgánu dohledu pravomoc, aby ve vymezených oblastech v rámci své 
působnosti stanovil, od kdy a v jakém rozsahu mají osoby, na něž se vztahuje nařízení CRR, plnit 
povinnosti vyplývající z tohoto nařízení, popř. od plnění těchto povinností upustit (dále jen „plošná 
diskrece“). 
 

3. Cílem tohoto úředního sdělení je informovat o přístupu České národní banky k plošným diskrecím 
podle nařízení CRR, jde-li o pobočku banky z jiného než členského státu Evropské unie nebo státu, 
který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „členský stát“), nad 
níž Česká národní banka vykonává dohled, nebo osobu, nad níž Česká národní banka vykonává 
dohled a tato osoba je  
a)  osobou podle čl. 11 odst. 2 písm. a) až c) nařízení CRR, 
b) úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení CRR,   
c) investičním podnikem, jenž uplatňuje požadavky nařízení CRR v souladu s čl. 1 odst. 2 nebo 5 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o 
obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) 
č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014, v platném znění (dále jen „nařízení IFR“).  

 
4. Přístup k plošným diskrecím podle nařízení CRR je uveden v příloze tohoto úředního sdělení. 
 
5. Toto úřední sdělení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku České národní banky. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce   
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Příloha úředního sdělení  
 

Přístup k plošným diskrecím podle nařízení CRR 
 
1. Česká národní banka uplatňuje přístup k plošné diskreci v čl. 24 odst. 2 nařízení CRR uvedený 

v opatření obecné povahy k oceňování, které je určeno bance a spořitelnímu a úvěrnímu 
družstvu, také tehdy, jde-li o osobu, nad níž Česká národní banka vykonává dohled a tato osoba je 
a)   osobou podle čl. 11 odst. 2 písm. a) až c) nařízení CRR, 
b)  úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení CRR, nebo 
c)  investičním podnikem, jenž uplatňuje požadavky nařízení CRR v souladu s čl. 1 odst. 2 nebo 5 

nařízení IFR. 
 
2. Česká národní banka uplatňuje přístup k plošné diskreci v čl. 36 odst. 1 písm. g), čl. 56 písm. 

b) a čl. 66 písm. b) nařízení CRR uvedený v opatření obecné povahy k odpočtům od kapitálu, 
které je určeno bance a spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, také tehdy, jde-li o pobočku banky 
z jiného než členského státu nebo osobu, nad níž Česká národní banka vykonává dohled a tato 
osoba je 
a)   osobou podle čl. 11 odst. 2 písm. a) až c) nařízení CRR, 
b)  úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení CRR, nebo 
c)  investičním podnikem, jenž uplatňuje požadavky nařízení CRR v souladu s čl. 1 odst. 2 nebo 5 

nařízení IFR. 
 
3. Česká národní banka uplatňuje přístup k plošné diskreci v čl. 89 odst. 3 nařízení CRR uvedený 

v opatření obecné povahy ke kvalifikovaným účastem mimo finanční sektor, které je určeno 
bance a spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, také tehdy, jde-li o osobu, nad níž Česká národní banka 
vykonává dohled a tato osoba je 
a)  osobou podle čl. 11 odst. 2 písm. a) až c) nařízení CRR, 
b)  úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení CRR, nebo 
c)  investičním podnikem, jenž uplatňuje požadavky nařízení CRR v souladu s čl. 1 odst. 2 nebo 5 

nařízení IFR. 
 
4. Česká národní banka uplatňuje přístup k plošné diskreci v čl. 124 odst. 2 nařízení CRR uvedený 

v opatření obecné povahy k expozicím zajištěným nemovitostmi, které je určeno bance a 
spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, také tehdy, jde-li o pobočku banky z jiného než členského státu 
nebo osobu, nad níž Česká národní banka vykonává dohled a tato osoba je 
a)  osobou podle čl. 11 odst. 2 písm. a) až c) nařízení CRR, 
b)  úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení CRR, nebo 
c)  investičním podnikem, jenž uplatňuje požadavky nařízení CRR v souladu s čl. 1 odst. 2 nebo 5 

nařízení IFR. 
 
5. Česká národní banka uplatňuje přístup k plošné diskreci v čl. 164 odst. 6 nařízení CRR uvedený 

v opatření obecné povahy k retailovým expozicím zajištěným nemovitostmi, které je určeno 
bance a spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, také tehdy, jde-li o pobočku banky z jiného než 
členského státu nebo osobu, nad níž Česká národní banka vykonává dohled a tato osoba je 
a)  osobou podle čl. 11 odst. 2 písm. a) až c) nařízení CRR, 
b)  úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení CRR, nebo 
c)  investičním podnikem, jenž uplatňuje požadavky nařízení CRR v souladu s čl. 1 odst. 2 nebo 5 

nařízení IFR. 
 
6. Česká národní banka uplatňuje přístup k plošné diskreci v čl. 178 odst. 2 písm. d) nařízení CRR 

uvedený v opatření obecné povahy k limitům podstatnosti pro expozice po splatnosti, které 
je určeno bance a spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, také tehdy, jde-li o pobočku banky z jiného 
než členského státu nebo osobu, nad níž Česká národní banka vykonává dohled a tato osoba je 
a)  osobou podle čl. 11 odst. 2 písm. a) až c) nařízení CRR, 
b)  úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení CRR, nebo 
c)  investičním podnikem, jenž uplatňuje požadavky nařízení CRR v souladu s čl. 1 odst. 2 nebo 5 

nařízení IFR. 
 
7. Česká národní banka uplatňuje přístup k plošné diskreci v čl. 327 odst. 2 nařízení CRR uvedený 

v opatření obecné povahy k výpočtu čisté pozice, které je určeno bance a spořitelnímu a 
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úvěrnímu družstvu, také tehdy, jde-li o pobočku banky z jiného než členského státu nebo osobu, 
nad níž Česká národní banka vykonává dohled a tato osoba je 
a)  osobou podle čl. 11 odst. 2 písm. a) až c) nařízení CRR, 
b)  úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení CRR, nebo 
c)  investičním podnikem, jenž uplatňuje požadavky nařízení CRR v souladu s čl. 1 odst. 2 nebo 5 

nařízení IFR. 
 

8. Česká národní banka uplatňuje přístup k plošné diskreci v čl. 395 odst. 1 nařízení CRR uvedený 
v opatření obecné povahy k vynětí expozic z povinných minimálních rezerv z limitů na 
velikost expozice, které je určeno bance a spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, také tehdy, jde-li o 
osobu, nad níž Česká národní banka vykonává dohled a tato osoba je  
a)  osobou podle čl. 11 odst. 2 písm. a) až c) nařízení CRR, 
b)  úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení CRR, nebo 
c)  investičním podnikem, jenž uplatňuje požadavky nařízení CRR v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení 

IFR. 
 
9. Česká národní banka uplatňuje přístup k plošné diskreci v čl. 400 odst. 2 nařízení CRR uvedený 

v opatření obecné povahy k vynětí z limitů velkých expozic, které je určeno bance a 
spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, také tehdy, jde-li o osobu, nad níž Česká národní banka 
vykonává dohled a tato osoba je 
a)  osobou podle čl. 11 odst. 2 písm. a) až c) nařízení CRR, 
b)  úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení CRR, nebo 
c)  investičním podnikem, jenž uplatňuje požadavky nařízení CRR v souladu s čl. 1 odst. 2 nebo 5 

nařízení IFR. 
 
10. Česká národní banka uplatňuje přístup k plošné diskreci v čl. 430 odst. 4 nařízení CRR uvedený 

v opatření obecné povahy k předkládání konsolidovaných finančních informací, které je 
určeno bance a spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, také tehdy, jde-li o osobu, nad níž Česká národní 
banka vykonává dohled a tato osoba je 
a)  osobou podle čl. 11 odst. 2 písm. a) až c) nařízení CRR, 
b)  úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení CRR, nebo 
c)  investičním podnikem, jenž uplatňuje požadavky nařízení CRR v souladu s čl. 1 odst. 2 nařízení 

IFR. 
 
11. Česká národní banka uplatňuje přístup k plošné diskreci v čl. 500a odst. 2 nařízení CRR 

uvedený v opatření obecné povahy k povolení nabývat vybrané expozice, které je určeno 
bance a spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, také tehdy, jde-li o osobu, nad níž Česká národní banka 
vykonává dohled a tato osoba je 
a)  osobou podle čl. 11 odst. 2 písm. a) až c) nařízení CRR, 
b)  úvěrovou institucí podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení CRR, nebo 
c)  investičním podnikem, jenž uplatňuje požadavky nařízení CRR v souladu s čl. 1 odst. 2 nebo 5 

nařízení IFR.  
 


