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Veřejná vyhláška, 

kterou se oznamuje 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
ke kvalifikovaným účastem mimo finanční sektor 

 

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“), 

toto opatření obecné povahy k čl. 89 odst. 3 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 uplatňuje ve vztahu ke kvalifikovaným účastem mimo finanční sektor podle 

čl. 89 odst. 1 a 2 nařízení přístup podle čl. 89 odst. 3 písm. a) nařízení. 

 

Odůvodnění  

 

1. Podle § 20d odst. 1 zákona o bankách 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. 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.  

 

3. Česká národní banka tímto opatřením obecné povahy stanovuje, že banka smí nabývat 

kvalifikované účasti v míře podle čl. 89 odst. 1 a 2 nařízení, přičemž banka je povinna na tyto 

kvalifikované účasti použít rizikovou váhu podle čl. 89 odst. 3 písm. a) nařízení. 

 

4. Podle čl. 89 odst. 1 nařízení se kvalifikovaná účast, jejíž výše přesahuje 15 % 

použitelného kapitálu
1
 instituce

2
, řídí ustanoveními čl. 89 odst. 3 nařízení, pokud se jedná 

o účast v podniku, který není jedním z následujících subjektů:  

a) subjekt finančního sektoru,  

b) podnik, který není subjektem finančního sektoru a provozuje činnosti, které příslušný 

orgán považuje za kteroukoli z těchto aktivit:  

i) přímé rozšíření bankovnictví,  

                                                 
1
 Čl. 4 odst. 1 bod 71 nařízení. 

2
 Čl. 4 odst. 1 bod 3 nařízení. 
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ii) pomocné služby pro bankovnictví,  

iii) leasing, faktoring, správa podílových fondů, řízení služeb zpracování údajů nebo jiné 

podobné činnosti. 

 

5. Podle čl. 89 odst. 2 nařízení platí, že pokud celková výše kvalifikovaných účastí 

instituce v jiných podnicích, než jsou podniky podle čl. 89 odst. 1 nařízení, přesahuje 60 % 

jejího použitelného kapitálu, řídí se ustanoveními čl. 89 odst. 3 nařízení.  

 

6. Česká národní banka tak vychází z čl. 89 odst. 3 nařízení, podle kterého uplatňují 

příslušné orgány na kvalifikované účasti institucí uvedené v čl. 89 odst. 1 a 2 nařízení 

požadavky stanovené v písmenu a), nebo b):  

a) pro účely výpočtu kapitálového požadavku v souladu s částí třetí nařízení použijí instituce 

rizikovou váhu 1 250 % na vyšší z těchto hodnot:  

i. výše kvalifikovaných účastí podle odstavce 1 přesahující 15 % použitelného 

kapitálu,  

ii. celková výše kvalifikovaných účastí podle odstavce 2 přesahující 60 % 

použitelného kapitálu instituce,  

b) příslušné orgány zakážou institucím držet kvalifikované účasti uvedené v čl. 89 odst. 1 a 2 

nařízení, jejichž výše přesahuje procentní podíly použitelného kapitálu stanovené 

v uvedených odstavcích. 

 

7. V současné době banky nesmí nabývat kvalifikované účasti mimo finanční sektor nad 

výše uvedené limity. Spořitelní a úvěrní družstva mají rozsah činností v zákoně o spořitelních 

a úvěrních družstvech omezen a investice do kapitálových nástrojů mají až na výjimky 

vyloučeny. Česká národní banka proto považuje za vhodnější požadovat plné kapitálové 

pokrytí případného překročení stanovených limitů 15 %, resp. 60 % než stanovit zákaz 

nabývat kapitálové investice mimo finanční sektor nad výše uvedené limity. Struktury skupin 

v čele s bankou jsou v podstatě ustáleny, zahraniční mateřské banky mají možnost nefinanční 

aktivity vykonávat prostřednictvím sesterských společností tuzemských bank. V případě 

finančních holdingů, jejichž součástí je úvěrová instituce, je diverzifikace činností do 

nefinančního sektoru obvyklá. V nařízení se také změnila definice finanční holdingové osoby, 

která je v čele finančních holdingů. V důsledku toho skupina, jejíž součástí je úvěrová 

instituce, je považována za finanční holding i tehdy, pokud nefinanční část tvoří 49 % 

skupiny. Případné převýšení hodnoty nad 15 % kapitálu, resp. 60 % kapitálu je tak přípustné, 

ale musí se na ně aplikovat riziková váha 1 250 %, což ve svém důsledku znamená, že 

nadlimitní část těchto kvalifikovaných účastí je plně pokryta kapitálem.  

 

8. 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. 

 

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

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

 

 

 


