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Č. j.: 2021/074209/CNB/560  

Počet stran: 3  

 

Veřejná vyhláška, 

kterou se oznamuje 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,  
kterým se ruší vybraná opatření obecné povahy  

 

ze dne 22. července 2021 

 

Česká národní banka jako příslušný správní orgán vydává podle § 199 odst. 5 zákona  

č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., toto 

opatření obecné povahy:  

 

I. Zrušuje se opatření obecné povahy ČNB k likviditě ze dne 16. října 2014,  

č. j.: 2014/47553/CNB/560. 

 

II. Zrušuje se opatření obecné povahy ČNB k obezřetnostní konsolidaci ze dne 

16. října 2014, č. j.: 2014/47553/CNB/560, v rozsahu, v jakém se toto opatření obecné 

povahy použije na obchodníka s cennými papíry. 

 

III. Zrušuje se opatření obecné povahy ČNB k limitům podstatnosti pro expozice po 

splatnosti pro obchodníky s cennými papíry ze dne 9. července 2018, 

č. j.: 2018/083368/CNB/560. 

 

IV. Zrušuje se opatření obecné povahy ČNB k expozicím zajištěným nemovitými 

věcmi ze dne 16. října 2014, č. j.: 2014/47553/CNB/560, v rozsahu, v jakém se toto 

opatření obecné povahy použije na obchodníka s cennými papíry. 

 

V. Zrušuje se opatření obecné povahy ČNB k oceňování ze dne 16. října 2014, 

č. j.: 2014/47553/CNB/560, v rozsahu, v jakém se toto opatření obecné povahy použije na 

obchodníka s cennými papíry. 

 

VI. Zrušuje se opatření obecné povahy ČNB k odpočtům od kapitálu ze dne 16. října 

2014, č. j.: 2014/47553/CNB/560, v rozsahu, v jakém se toto opatření obecné povahy 

použije na obchodníka s cennými papíry. 

 

VII. Zrušuje se opatření obecné povahy ČNB k předkládání konsolidovaných 

finančních informací ze dne 16. října 2014, č. j.: 2014/47553/CNB/560, v rozsahu, 

v jakém se toto opatření obecné povahy použije na obchodníka s cennými papíry. 
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VIII. Zrušuje se opatření obecné povahy ČNB k retailovým expozicím zajištěným 

nemovitými věcmi ze dne 16. října 2014, č. j.: 2014/47553/CNB/560, v rozsahu, v jakém 

se toto opatření obecné povahy použije na obchodníka s cennými papíry. 

 

IX. Zrušuje se opatření obecné povahy ČNB k vynětí z limitů velkých expozic ze dne 

16. října 2014, č. j.: 2014/47553/CNB/560, v rozsahu, v jakém se toto opatření obecné 

povahy použije na obchodníka s cennými papíry. 

 

X. Zrušuje se opatření obecné povahy ČNB k výpočtu čisté pozice ze dne 16. října 

2014, č. j.: 2014/47553/CNB/560, v rozsahu, v jakém se toto opatření obecné povahy 

použije na obchodníka s cennými papíry. 

 

XI. Zrušuje se opatření obecné povahy ČNB ke kvalifikovaným účastem mimo 

finanční sektor ze dne 16. října 2014, č. j.: 2014/47553/CNB/560, v rozsahu, v jakém se 

toto opatření obecné povahy použije na obchodníka s cennými papíry. 

 

 

Odůvodnění  

 

1. Podle § 199 odst. 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 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 obchodníkům 

s cennými papíry nebo skupině druhově určených obchodníků s cennými papíry. Přímo 

použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky je 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“). 

 

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

na základě a v mezích nařízení použití stanovených pravidel.  

 

3. S ohledem na změny nařízení provedené nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde 

o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé 

závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, 

expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání 

zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012, je nutné zrušit opatření obecné 

povahy ČNB k likviditě, neboť nařízení nadále neobsahuje zmocnění vydat toto opatření 

obecné povahy. 

 

4. S ohledem na změny nařízení provedené nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde 

o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé 

závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, 

expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání 

zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012, a dále s ohledem na vydání 

prováděcího nařízení Komise upravujícího metody obezřetnostní konsolidace je nutné zrušit 

opatření obecné povahy ČNB k obezřetnostní konsolidaci. 
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5. S ohledem na změny nařízení provedené nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde 

o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé 

závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, 

expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání 

zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012, je nutné zrušit opatření obecné 

povahy ČNB k limitům podstatnosti pro expozice po splatnosti pro obchodníky s cennými 

papíry, neboť nařízení nadále neobsahuje zmocnění vydat toto opatření obecné povahy. 

 

6. Opatření obecné povahy uvedená výše v odstavcích IV až XI nejsou rušena bez 

náhrady, ale budou nahrazena novými opatřeními obecné povahy.  

 

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

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

 

 

Účinnost  

 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 9. srpna 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 

 

  
 

 

 


