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Veřejná vyhláška, 

kterou se oznamuje 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
k povolení nabývat vybrané expozice 

 

ze dne 22. července 2021 

 

Česká národní banka jako příslušný správní orgán vydává podle § 20d odst. 1 zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 135/2014 Sb. (dále jen „zákon o bankách“), 

a § 9a odst. 1 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, ve znění zákona č. 135/2014 Sb. (dále jen 

„zákon o spořitelních a úvěrních družstvech“) toto opatření obecné povahy k čl. 500a odst. 2 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 

o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, 

v platném znění (dále jen „nařízení“):  

 

Banka a spořitelní a úvěrní družstvo mohou odchylně od čl. 395 odst. 1 a čl. 493 

odst. 4 nařízení nabývat expozice uvedené v článku 500a odst. 1 nařízení až do výše: 

 

a) 100 % svého kapitálu tier 1, a to do 31. prosince 2023, 

b) 75 % svého kapitálu tier 1, a to od 1. ledna do 31. prosince 2024, 

c) 50 % svého kapitálu tier 1, a to od 1. ledna do 31. prosince 2025. 

 

Tyto limity se použijí na hodnoty expozic po zohlednění účinku snižování úvěrového 

rizika podle článků 399 až 403 nařízení. 

 

Odůvodnění  

 

1. Podle § 20d odst. 1 zákona o bankách a § 9a odst. 1 zákona o spořitelních a úvěrních 

družstvech může Česká národní banka vydat opatření obecné povahy na základě a v mezích 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky tam, kde 

tento přímo použitelný předpis umožňuje příslušnému orgánu udělit výjimku nebo upravit 

použití stanovených pravidel bankám nebo skupině druhově určených bank nebo spořitelním 

a úvěrním družstvům nebo skupině druhově určených spořitelních a úvěrních družstev. Přímo 

použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky je nařízení. 

 

2. V souladu se zákonným zmocněním uplatňuje Česká národní banka pravomoc upravit 

na základě a v mezích nařízení použití stanovených pravidel.  
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3. Česká národní banka tímto opatřením obecné povahy uplatňuje pravomoc podle 

čl. 500a odst. 2 nařízení, který umožňuje příslušným orgánům dovolit institucím nabývat 

expozice stanovené v čl. 500a odst. 1 nařízení až do výše stanovené v čl. 500a odst. 2 

nařízení. Jedná se o expozice vůči ústředním vládám a centrálním bankám členských států 

v národní měně jiného členského státu.   

 

4. Toto opatření reaguje na změnu podmínek a zmírňuje důsledky ukončení platnosti 

přechodného ustanovení v čl. 493 odst. 4 nařízení, které umožňovalo příslušným orgánům 

dovolit institucím nabývat vybrané expozice přesahující limit podle č. 395 odst. 1 nařízení 

s účinností do 31. prosince 2020 v návaznosti na ukončení platnosti čl. 495 odst. 2 nařízení, 

který do 31. prosince 2017 umožňoval přiřazení 0% rizikové váhy expozicím vůči ústředním 

vládám a centrálním bankám členských států v národní měně kteréhokoli členského státu. 

Protože expozice vůči ústředním vládám a centrálním bankám s 0% rizikovou vahou jsou 

osvobozeny od aplikace limitu na velikost expozice (na základě čl. 400 odst. 1 nařízení), 

znamenalo by ukončení platnosti tohoto přechodného ustanovení skokové zpřísnění limitu na 

velikost těchto expozic, pokud měly nárok na 0% rizikovou váhu na základě splnění 

podmínky měny členského státu, a před 31. prosincem 2017 tudíž limitu nepodléhaly vůbec 

(byly osvobozeny v plné výši). Proto bylo nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/2395 ze dne 12. prosince 2017 novelizováno mj. přechodné ustanovení v čl. 493 odst. 4 

nařízení, kde bylo zavedeno postupné zpřísňování limitu na velikost vybraných expozic. Toto 

ustanovení Česká národní banka využila. Jeho platnost ale skončila k 31. prosinci 2020. 

 

5. Ve snaze neznevýhodňovat členské státy mimo eurozónu bylo proto do nařízení 

doplněno další přechodné ustanovení na zmírnění limitu na velikost expozic vůči ústředním 

vládám a centrálním bankám v měně jiného členského státu. Protože v důsledku vládních 

opatření na podporu ekonomiky souvisejících s pandemií covid-19 může dojít ke zvyšování 

expozic institucí vůči ústředním vládám nebo centrálním bankám, a to i v eurech, využití 

možnosti zmírnit limit na velikost expozic v měně jiného členského státu umožní institucím 

ve větší míře nabývat tyto expozice. Toto opatření tak reaguje na změnu podmínek a zmírňuje 

důsledky ukončení platnosti přechodného ustanovení v čl. 493 odst. 4 nařízení.  

 

6. Expozice uvedené v čl. 493 odst. 5 nařízení, které byly nabyty před 12. prosincem 2017 

a kterým byla k 31. prosinci 2017 podle čl. 495 odst. 2 nařízení přidělena riziková váha 0 %, 

jsou nadále z uplatňování čl. 395 odst. 1 nařízení vyňaty podle čl. 493 odst. 7 nařízení. 

 

7. Pokud jde o informace předkládané České národní bance (podle části sedmé a nařízení) 

a uveřejňování informací (podle části osmé nařízení), zohlední se toto opatření obecné povahy 

i k referenčnímu datu 30. června 2021. 

 

8. Návrh tohoto opatření obecné povahy byl vyvěšen dne 14. června 2021 a sejmut dne 

23. července 2021. K návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Účinnost  

 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 23. července 2021. 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

 

Ing. Marek Mora, M. E.  

viceguvernér 

 

 

elektronicky podepsáno 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D. 

ředitel sekce regulace a mezinárodní 

spolupráce  

 

elektronicky podepsáno 

 

  
 

 


