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Celex: 32019L2162 Lhůta pro implementaci 8. 7. 2021 Úřední věstník                    L 328/29 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Bízek 1. 10. 2020
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a 

veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., 1. 10. 2020

                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

Článek 1 Tato směrnice stanoví pravidla pro ochranu investorů, která se týkají:
1) požadavků na vydávání krytých dluhopisů;
2) strukturálních vlastností krytých dluhopisů;
3) veřejného dohledu nad krytými dluhopisy;
4) požadavků na zveřejňování informací v souvislosti s krytými 
dluhopisy.

Nerelevantní z hlediska transpozice. Jedná se o vymezení požadavků pro 
účely směrnice, aniž by bylo nutné v českém právním řádu takové vymezení 
specifikovat.

NT

Článek 2 Tato směrnice se vztahuje na kryté dluhopisy vydané úvěrovými 
institucemi usazenými v Unii.

Nerelevantní z hlediska transpozice. Jedná se o vymezení pravidel pro 
účely směrnice, aniž by bylo nutné v českém právním řádu takové vymezení 
specifikovat.

NT

Článek 3 bod 1 Pro účely této směrnice se rozumí:
1. „krytým dluhopisem“ dluhový závazek vydaný úvěrovou institucí v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádějí 
mandatorní požadavky této směrnice, a zajištěný krycími aktivy, vůči 
kterým mají investoři do krytých dluhopisů právo přímého postihu 
jakožto přednostní věřitelé;

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 28 odst. 1 Krytým dluhopisem je dluhopis nebo obdobný cenný papír představující 
právo na splacení dlužné částky vydávaný podle práva cizího státu, jehož 
emitentem je banka a který k datu emise splňuje požadavky podle § 28a 
odst. 1 a 2.

DT

9850

Článek 3 bod 2 „programem krytých dluhopisů“ strukturální vlastnosti emise krytých 
dluhopisů stanovené zákonem a smlouvou v souladu s povolením 
uděleným úvěrové instituci vydávající kryté dluhopisy;

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 30d odst. 1 
a 2

(1) Krytým blokem je evidenčně oddělená část jmění emitenta krytých 
dluhopisů tvořená krycím portfoliem a dluhy, k jejichž krytí toto krycí 
portfolio slouží.
(2) Likvidace, opatření České národní banky podle zákona o bankách ani 
opatření k předcházení krizím nebo opatření k řešení krize podle zákona o 
ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ani jmenování 
nuceného správce krytých bloků ohledně emitenta krytých dluhopisů 
nemají vliv na práva a povinnosti plynoucí z věcí a dluhů, které tvoří kryté 
bloky tohoto emitenta.

PT

Článek 3 bod 3 „krycím portfoliem“ jasně definovaný soubor aktiv, která zajišťují 
platební závazky spojené s krytými dluhopisy a která jsou oddělena od 
ostatních aktiv držených úvěrovou institucí vydávající kryté dluhopisy;

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 30c odst. 1 Krycím portfoliem je evidenčně oddělená část majetku emitenta krytých 
dluhopisů tvořená věcmi zapsanými do rejstříku krycích aktiv a věcmi 
uvedenými v § 31 odst. 4, která slouží ke krytí dluhů podle § 31a.

PT

Článek 3 bod 4 „krycími aktivy“ aktiva obsažená v krycím portfoliu; 190/2004  
ve znění 
307/2018

§ 30a Věc uvedená v § 31 odst. 1 a 2 a zapsaná v rejstříku krycích aktiv je 
krycím aktivem.

PT

Článek 3 bod 5 „kolaterálem“ fyzická aktiva a aktiva ve formě expozic zajišťující 
krycí aktiva;

9850 NT

Článek 3 bod 6 „oddělením“ činnosti úvěrové instituce vydávající kryté dluhopisy, jež 
spočívají v identifikaci krycích aktiv a v jejich právním umístění mimo 
dosah věřitelů jiných než investorů do krytých dluhopisů a protistran 
derivátových smluv;

9850 NT

aspi://module='ASPI'&link='190/2004%20Sb.%252331'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='190/2004%20Sb.%252331'&ucin-k-dni='30.12.9999'


Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                               

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  Informace-zadost-106_Pr-001_2021-06-15_Info-106-99-MF-
17681-2021-48.docx    str. 2 z 34  

Celex: 32019L2162 Lhůta pro implementaci 8. 7. 2021 Úřední věstník                    L 328/29 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Bízek 1. 10. 2020
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a 

veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
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                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

Článek 3 bod 7 „úvěrovou institucí“ úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 
nařízení (EU) č. 575/2013;

9850 NT

Článek 3 bod 8 „specializovanou hypoteční úvěrovou institucí“ úvěrová instituce, 
která financuje úvěry výhradně nebo převážně vydáváním krytých 
dluhopisů, má ze zákona povoleno poskytovat pouze hypoteční úvěry a 
úvěry veřejnému sektoru a nesmí přijímat vklady, ale přijímá od 
veřejnosti jiné splatné prostředky;

Nerelevantní z hlediska transpozice. Jedná se o vymezení pojmů pro účely 
směrnice, aniž by české právo potřebovalo takovou definici zavést do 
právního řádu.

NT

Článek 3 bod 9 „automatickým zesplatněním“ situace, kdy se krytý dluhopis 
automaticky stává okamžitě splatným v případě platební neschopnosti 
nebo řešení krize emitenta a v souvislosti s níž mají investoři do 
krytého dluhopisu vymahatelný nárok na splacení dříve než k 
původnímu datu splatnosti;

182/2006 § 250 Nesplatné pohledávky proti dlužníku se prohlášením konkursu považují za 
splatné, nestanoví-li zákon jinak.

DT

9850

Článek 3 bod 10 „tržní hodnotou“ v případě nemovitostí tržní hodnota ve smyslu čl. 4 
odst. 1 bodu 76 nařízení (EU) č. 575/2013;

9850 NT

Článek 3 bod 11 „zástavní hodnotou nemovitosti“ zástavní hodnota nemovitosti ve 
smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 74 nařízení (EU) č. 575/2013;

9850 NT

Článek 3 bod 12 „primárními aktivy“ hlavní krycí aktiva, která určují povahu krycího 
portfolia;

9850 NT

Článek 3 bod 13 „náhradními aktivy“ krycí aktiva jiná než primární aktiva, která 
přispívají ke splnění požadavků na krytí;

9850 NT

Článek 3 bod 14 „přezajištěním“ celková zákonná, smluvní nebo dobrovolná úroveň 
kolaterálu překračující požadavky na krytí stanovené v článku 15;

9850 NT

Článek 3 bod 15 „požadavky na párovací financování“ pravidla vyžadující, aby peněžní 
toky mezi závazky a aktivy, které se stávají splatnými, byly párovány 
tak, že bude smluvně zajištěno, aby platby od dlužníků a protistran 
derivátových smluv byly splatné před provedením plateb investorům 
do krytých dluhopisů a protistranám derivátových smluv, aby obdržené 
částky měly přinejmenším stejnou hodnotu jako platby investorům do 
krytých dluhopisů a protistranám derivátových smluv a aby částky 
obdržené od dlužníků a protistran derivátových smluv byly obsaženy v 
krycím portfoliu v souladu s čl. 16 odst. 3 až do doby splatnosti plateb 
investorům do krytých dluhopisů a protistranám derivátových smluv;

9850 NT

Článek 3 bod 16 „čistým odtokem likvidity“ všechny odtoky plateb splatné v jeden den, 
včetně plateb jistiny a úroků a plateb podle derivátových smluv 
programu krytých dluhopisů, po odečtení všech přítoků plateb 
splatných ve stejný den a souvisejících s aktivy v krycím portfoliu;

9850 NT
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veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
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                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

Článek 3 bod 17 „strukturou prodloužitelné splatnosti“ mechanismus umožňující 
prodloužit plánovanou splatnost krytých dluhopisů o předem 
stanovenou dobu v případě, že nastane určitá rozhodná událost;

9850 NT

Článek 3 bod 18 „veřejným dohledem nad krytými dluhopisy“ dohled nad programy 
krytých dluhopisů, který zajišťuje dodržování a prosazování 
požadavků, jež se na vydávání krytých dluhopisů vztahují;

9850 NT

Článek 3 bod 19 „zvláštním správcem“ osoba nebo subjekt jmenované k tomu, aby 
spravovaly program krytých dluhopisů v případě platební neschopnosti 
úvěrové instituce vydávající kryté dluhopisy v rámci tohoto programu, 
nebo pokud je podle čl. 32 odst. 1 směrnice 2014/59/EU zjištěno, že 
tato úvěrová instituce je v selhání nebo je její selhání pravděpodobné, 
nebo ve výjimečných případech pokud příslušný orgán určí, že je 
vážně ohroženo řádné fungování této úvěrové instituce;

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 32a odst. 1 (1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu jmenuje nuceného 
správce krytých bloků pro všechny kryté bloky emitenta krytých 
dluhopisů, jestliže
a) byl Českou národní bankou podán návrh na zahájení insolvenčního 
řízení vůči tomuto emitentovi, 
b) bylo zahájeno insolvenční řízení vůči tomuto emitentovi, 
c) tento emitent vstoupil do likvidace, 
d) emitentovi byla Českou národní bankou odňata bankovní licence, nebo 
e) tento emitent není z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací 
schopen plnit své dluhy a nemá vyhlídky, že tak bude moci učinit.

DT

9850

Článek 3 bod 20 „řešením krize“ řešení krize ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 1 směrnice 
2014/59/EU;

374/2015 
ve znění 
182/2018

§ 2 odst. 1 
písm. a)

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) opatřením k řešení krize výkon pravomocí podle § 82, § 82a, § 83 odst. 
1, § 84 odst. 1, § 85 odst. 1 a 2, zavedení správy pro řešení krize podle § 86 
až 95, přechod činnosti na soukromého nabyvatele podle § 96 až 101, 
přechod činnosti na překlenovací instituci podle § 102 až 112, přechod 
činnosti na osobu pro správu aktiv podle § 113 až 119, odpis a konverze 
závazků podle § 120 až 128 a § 137 až 156, vládní stabilizační nástroje 
podle § 157 až 163 a výkon doplňkových pravomocí podle § 164,

PT

Článek 3 bod 21 „skupinou“ skupina ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 138 nařízení (EU) č. 
575/2013;

9850 NT

Článek 3 bod 22 „veřejným podnikem“ veřejný podnik ve smyslu čl. 2 písm. b) 
směrnice Komise 2006/111/ES.

319/2006 § 2 písm. b) b) osobou ovládanou subjektem veřejné správy právnická osoba, pokud se 
účastní hospodářské soutěže nebo ji může svou činností ovlivňovat a na 
jejíž činnost mohou subjekty veřejné správy vykonávat přímo nebo 
prostřednictvím jiné osoby či osob rozhodující vliv; má se za to, že 
rozhodujícím vlivem je vztah, kdy subjekt veřejné správy může ovlivňovat 
činnost této osoby prostřednictvím pravidel, jimiž se tato osoba řídí, nebo 
vztah, kdy subjekt veřejné správy je většinovým společníkem, disponuje 
většinou hlasovacích práv nebo může prosadit jmenování, volbu nebo 
odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, 
anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby,

PT

9850
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                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

Článek 4 1. Členské státy stanoví pravidla opravňující investory do krytých 
dluhopisů a protistrany derivátových smluv splňujících požadavky 
článku 11 k uplatnění těchto pohledávek:
a) pohledávka za úvěrovou institucí vydávající kryté dluhopisy;
b) v případě platební neschopnosti nebo řešení krize úvěrové instituce 
vydávající kryté dluhopisy přednostní pohledávka vůči jistině a 
veškerým naběhlým a budoucím úrokům z krycích aktiv;
c) v případě, že se úvěrová instituce vydávající kryté dluhopisy dostane 
do platební neschopnosti a přednostní pohledávku uvedenou v písmeni 
b) nelze v plné výši uspokojit, pohledávka za majetkovou podstatou 
této úvěrové instituce, která je rovnocenná pohledávkám běžných 
nezajištěných věřitelů této úvěrové instituce určených podle 
vnitrostátních právních předpisů upravujících pořadí v běžném 
insolvenčním řízení.
2. Pohledávky uvedené v odstavci 1 jsou omezeny celkovou výší 
platebních závazků spojených s krytými dluhopisy.
3. Pro účely odst. 1 písm. c) tohoto článku mohou členské státy pro 
případ platební neschopnosti specializované hypoteční úvěrové 
instituce stanovit pravidla přiznávající investorům do krytých 
dluhopisů a protistranám derivátových smluv splňujících požadavky 
článku 11 pohledávku, která je přednostní vzhledem k pohledávkám 
běžných nezajištěných věřitelů této specializované hypoteční úvěrové 
instituce určených podle vnitrostátních právních předpisů upravujících 
pořadí věřitelů v běžném insolvenčním řízení, ale podřízená vzhledem 
ke všem ostatním přednostním věřitelům.

190/2004 
ve znění 
303/2013 
307/2018

§ 30 odst. 1 a 
2

(1) Na zastavené nemovité věci nesmí váznout zástavní právo třetí osoby, 
které by bylo ve stejném nebo v přednostním pořadí před zástavním 
právem zajišťujícím pohledávku z hypotečního úvěru zapsanou do rejstříku 
krycích aktiv. Převod zastavené nemovité věci nesmí být omezen dříve 
vzniklým omezením převodu nemovité věci. Tyto podmínky musí být 
splněny po celou dobu, po kterou je pohledávka z hypotečního úvěru 
zapsána do rejstříku krycích aktiv; jmenovitá hodnota pohledávky, která 
nesplňuje tento požadavek, je pro účely § 28a odst. 1 rovna nule.
(2) Nemovitá věc se nepovažuje za zatíženou dříve vzniklým zástavním 
právem nebo omezením převodu nemovité věci, jestliže takto zajištěný 
dluh zanikne v důsledku použití hypotečního úvěru k jeho splacení.

PT

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 32b odst. 8 Je-li po zahájení insolvenčního řízení vůči emitentovi krytých dluhopisů 
souhrnná hodnota krycích aktiv v krycím portfoliu nižší než souhrnná 
hodnota dluhů, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží, jsou vlastníci 
krytých dluhopisů oprávněni přihlásit své pohledávky v rozsahu, v jakém 
nejsou kryty krycím portfoliem. Nucený správce krytých bloků vyčíslí 
pohledávky vlastníků krytých dluhopisů v rozsahu, v jakém nejsou kryty 
krycím portfoliem, a toto vyčíslení zašle bez zbytečného odkladu 
insolvenčnímu soudu ve lhůtě stanovené pro přihlašování pohledávek v 
insolvenčním řízení.

182/2006 
ve znění 
307/2018

§ 375 (1) Krycí portfolio podle zákona o dluhopisech není součástí majetkové 
podstaty dlužníka, který je emitentem krytých dluhopisů. Tím není dotčena 
možnost, aby věci nebo jiné majetkové hodnoty, které jsou součástí 
krycího portfolia, přestaly být součástí tohoto krycího portfolia postupem 
podle § 30b odst. 4 nebo 5 zákona o dluhopisech.
(2) Ustanovení § 250 se nepoužije pro dluhy z krytých dluhopisů vydaných 
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Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

dlužníkem, ani pro související dluhy, k jejichž krytí slouží krycí portfolio 
podle zákona o dluhopisech.
(3) Zahájení insolvenčního řízení vůči emitentovi krytých dluhopisů, 
vydání rozhodnutí o úpadku emitenta krytých dluhopisů ani prohlášení 
konkursu na majetek emitenta krytých dluhopisů nemají vliv na kryté 
bloky tohoto emitenta podle zákona o dluhopisech, zejména na plnění a 
splatnost dluhů, které jsou součástí tohoto krytého bloku. K smluvnímu 
ujednání, které je s tím v rozporu, se nepřihlíží.
(4) Doručí-li nucený správce krytých bloků insolvenčnímu soudu vyčíslení 
pohledávek vlastníků krytých dluhopisů podle § 32b odst. 8 zákona o 
dluhopisech, pohlíží se tímto doručením na tyto pohledávky jako na 
přihlášené. K jiným pohledávkám vlastníků krytých dluhopisů se v rámci 
insolvenčního řízení nepřihlíží, ledaže je ve lhůtě stanovené pro 
přihlašování pohledávek přihlásí vlastníci krytých dluhopisů.
(5) Insolvenční správce nesmí zasahovat do správy krytých bloků a je 
povinen poskytnout součinnost nucenému správci krytých bloků podle 
zákona o dluhopisech, aby mohl tento nucený správce plnit své povinnosti.

182/2006 
ve znění 
307/2018

§ 375a Majetek zákazníka podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu není 
součástí majetkové podstaty dlužníka.

Diskrece podle čl. 4 odst. 3 nebude nevyužita, v ČR nejsou specializované 
hypoteční úvěrové instituce.

NT

Článek 5 Odolnost krytých dluhopisů vůči úpadku
Členské státy zajistí, aby se na platební závazky spojené s krytými 
dluhopisy nevztahovalo automatické zesplatnění v případě platební 
neschopnosti nebo řešení krize úvěrové instituce vydávající kryté 
dluhopisy.

182/2006 
ve znění 
307/2018

§ 375 odst. 2 Ustanovení § 250 se nepoužije pro dluhy z krytých dluhopisů vydaných 
dlužníkem, ani pro související dluhy, k jejichž krytí slouží krycí portfolio 
podle zákona o dluhopisech.

PT

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 30d odst. 2 Likvidace, opatření České národní banky podle zákona o bankách ani 
opatření k předcházení krizím nebo opatření k řešení krize podle zákona o 
ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ani jmenování 
nuceného správce krytých bloků ohledně emitenta krytých dluhopisů 
nemají vliv na práva a povinnosti plynoucí z věcí a dluhů, které tvoří kryté 
bloky tohoto emitenta.

Článek 6 1. Členské státy vyžadují, aby byly kryté dluhopisy trvale zajištěny:
a) aktivy, která jsou způsobilá podle čl. 129 odst. 1 nařízení (EU) 
č.575/2013, za předpokladu, že úvěrová instituce vydávající kryté 
dluhopisy splňuje požadavky čl. 129 odst. 1a až 3 uvedeného nařízení:
b) vysoce kvalitními krycími aktivy, která zajišťují, že úvěrová 
instituce vydávající kryté dluhopisy má platební nárok uvedený v 

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 31 (1) Do rejstříku krycích aktiv lze zapsat věc uvedenou v čl. 129 odst. 1 a 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, přičemž derivát 
musí splňovat podmínky podle odstavce 2 písm. e) a odstavce 3.
(2) Do rejstříku krycích aktiv lze zapsat i tyto věci, i když nesplňují 
požadavek podle odstavce 1:
a) pohledávku z hypotečního úvěru,

DT
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Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

odstavci 2, a která jsou zajištěna kolaterálem uvedeným v odstavci 3; 
nebo
c) aktivy v podobě úvěrů veřejným podnikům nebo úvěrů zaručených 
veřejnými podniky, s výhradou odstavce 4 tohoto článku.
2. Platební nárok uvedený v odst. 1 písm. b) musí splňovat tyto právní 
požadavky:
a) aktiva představují nárok na výplatu peněžitých částek, který má 
kdykoli určitelnou minimální hodnotu, je právně platný a vymahatelný, 
nepodléhá jiným podmínkám než podmínce, že je splatný v 
budoucnosti, a je zajištěn hypotékou, zatížením, zástavním právem 
nebo jinou zárukou;
b) hypotéka, zatížení, zástavní právo nebo jiná záruka zajišťující 
platební nárok jsou vymahatelné;
c) byly splněny všechny právní požadavky pro zřízení hypotéky, 
zatížení, zástavního práva nebo záruky zajišťující platební nárok;
d) hypotéka, zatížení, zástavní právo nebo záruka zajišťující platební 
nárok umožňují úvěrové instituci vydávající kryté dluhopisy získat 
hodnotu nároku zpět bez zbytečného odkladu.
Členské státy vyžadují, aby úvěrové instituce vydávající kryté 
dluhopisy posoudily vymahatelnost platebních nároků a 
realizovatelnost kolaterálu před jejich zařazením do krycího portfolia.
3. Kolaterál uvedený v odst. 1 písm. b) musí splňovat jeden z 
následujících požadavků:
a) u fyzických kolaterálů existují standardy pro oceňování, které jsou 
široce přijímány odbornou veřejností a jsou vhodné k uplatnění na 
daný fyzický kolaterál, a existuje rovněž veřejný rejstřík obsahující 
záznamy o vlastnictví těchto kolaterálů a pohledávkách vůči nim, nebo
b) u aktiv v podobě expozice se vychází z toho, že bezpečnost a 
spolehlivost protistrany expozice je zaručena tím, že má pravomoc 
vybírat poplatky nebo její provozní zdraví a platební schopnost 
podléhají soustavnému veřejnému dohledu.
Fyzický kolaterál uvedený v prvním pododstavci písm. a) přispívá ke 
krytí závazků spojených s krytým dluhopisem až do výše hodnoty 
zástavních práv kombinovaných s prioritními zástavními právy nebo 
do výše 70 % hodnoty tohoto fyzického kolaterálu, podle toho, která z 
částek je nižší. Fyzické kolaterály uvedené v prvním pododstavci písm. 
a), které zajišťují aktiva uvedená v odst. 1 písm. a), nemusí splňovat 
limit 70 % ani limity uvedené v čl. 129 odst. 1 nařízení (EU) č. 
575/2013.
Pokud pro účely prvního pododstavce písm. a) neexistuje veřejný 

b) pohledávku vůči členskému státu Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, centrální bance takového státu, mnohostranné 
rozvojové bance nebo mezinárodní organizaci, jejímž členem je členský 
stát Organizace pro hospodářskou spolupráci,
c) pohledávku, za kterou ručí členský stát Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj, centrální banka takového státu, mnohostranná 
rozvojová banka nebo mezinárodní organizace, jejímž členem je členský 
stát Organizace pro hospodářskou spolupráci,
d) peněžní prostředky emitenta na účtu vedeném osobou uvedenou v § 72 
odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a
e) práva plynoucí z derivátu podle čl. 2 bodu 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, který slouží k zajištění rizik 
souvisejících s krycími aktivy zahrnutými do tohoto krycího portfolia nebo 
krytými dluhopisy, jestliže je z podmínek, za nichž byl tento derivát 
sjednán, zřejmé, že se sjednává ve vztahu ke krytým dluhopisům, a je-li 
stanoveno, že platební neschopnost nebo řešení krize emitenta krytých 
dluhopisů neznamená předčasné ukončení tohoto derivátu.
(3) Derivát uvedený v odstavci 2 písm. e) lze zapsat do rejstříku krycích 
aktiv nebo jej z rejstříku krycích aktiv vymazat pouze s předchozím 
souhlasem druhé smluvní strany.
(4) Do krycího portfolia bez nutnosti zápisu do rejstříku krycích aktiv 
náleží tyto věci:
a) práva plynoucí ze zajištění poskytnutého ve vztahu ke krycím aktivům 
zahrnutým do tohoto krycího portfolia, zejména ze zástavního práva k 
nemovitým věcem ve vztahu k hypotečním úvěrům,
b) práva plynoucí ze smluv uzavřených ve vztahu ke krycím aktivům 
zahrnutým do tohoto krycího portfolia, zejména ze smluv o pojištění,
c) věc poskytnutá jako zajištění derivátu podle odstavce 2 písm. e),
d) práva plynoucí ze smluv uzavřených ve vztahu ke správě krytého bloku, 
jehož součástí je toto krycí portfolio, a
e) od okamžiku jmenování nuceného správce krytých bloků peněžní 
prostředky přijaté jako platba na úhradu dluhu z věci zahrnuté do tohoto 
krycího portfolia nebo v přímé souvislosti s ní; takto přijaté peněžní 
prostředky náleží výlučně do příslušného krycího portfolia.
(5) O věcech podle odstavce 4 vede emitent krytých dluhopisů nebo 
nucený správce krytých bloků evidenci podle § 32 odst. 3 písm. b).
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rejstřík pro určitý fyzický kolaterál, mohou členské státy stanovit jinou 
formu osvědčení vlastnictví dotyčného fyzického kolaterálu a 
pohledávek vůči němu, zajišťuje-li tato forma osvědčení srovnatelnou 
ochranu jako veřejný rejstřík v tom smyslu, že v souladu s právem 
daného členského státu poskytuje třetím zúčastněným stranám přístup 
k informacím týkajícím se identifikace zatíženého fyzického 
kolaterálu, zjištění jejich vlastníka, dokumentace a identifikace zatížení 
a vymahatelnosti zástavního práva.
4. Pro účely odst. 1 písm. c) musí mít kryté dluhopisy, které jsou jako 
primárními aktivy zajištěny úvěry veřejným podnikům nebo úvěry 
zaručenými veřejnými podniky, nejméně desetiprocentní míru 
přezajištění a uvedené veřejné podniky musí splňovat všechny tyto 
podmínky:
a) poskytují základní veřejné služby na základě licence, koncese nebo 
jiné formy pověření uděleného veřejným orgánem;
b) podléhají veřejnému dohledu;
c) mají dostatečné pravomoci k vytváření příjmů díky tomu, že:
i) mají přiměřenou flexibilitu při výběru a zvyšování poplatků za 
poskytované služby, aby byly schopny zajistit své finanční zdraví a 
platební schopnost;
ii) mají zákonný nárok na dostatečné příspěvky k zajištění svého 
finančního zdraví a platební schopnosti výměnou za poskytování 
základních veřejných služeb, nebo
iii) uzavřely smlouvu o převodu zisků a ztrát s orgánem veřejné moci.
5. Členské státy stanoví pravidla pro metodiku a proces oceňování 
fyzických kolaterálů, které zajišťují aktiva uvedená v odst. 1 písm. a) a 
b). Tato pravidla zajistí přinejmenším, aby:
a) u každého fyzického kolaterálu existovalo v okamžiku zahrnutí 
krycího aktiva do krycího portfolia aktuální ocenění v tržní hodnotě 
nebo pod tržní hodnotou nebo v zástavní hodnotě nemovitosti;
b) ocenění prováděl odhadce, který má potřebnou kvalifikaci, 
schopnosti a zkušenosti, a
c) odhadce byl nezávislý na procesu rozhodování o úvěru, při 
posuzování hodnoty fyzického kolaterálu nebral v úvahu spekulativní 
prvky a hodnotu fyzického kolaterálu dokumentoval transparentně a 
jednoznačně.
6. Členské státy vyžadují, aby úvěrové instituce vydávající kryté 
dluhopisy měly zavedeny postupy ke kontrole toho, že jsou fyzické 
kolaterály, které zajišťují aktiva uvedená v odst. 1 písm. a) a b) tohoto 
článku, dostatečně pojištěny proti riziku poškození a že pohledávka z 
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pojištění je oddělena v souladu s článkem 12.
7. Členské státy vyžadují, aby úvěrové instituce vydávající kryté 
dluhopisy dokumentovaly krycí aktiva uvedená v odst. 1 písm. a) a b) 
a soulad své úvěrové politiky s vnitrostátními právními předpisy 
provádějícími tento článek.
8. Členské státy stanoví pravidla zajišťující diverzifikaci rizik v krycím 
portfoliu ve vztahu ke stupni podrobnosti a podstatné koncentraci 
aktiv, která nejsou způsobilá podle odst. 1 písm. a).

9850

Článek 7 1. S výhradou odstavce 2 mohou členské státy povolit, aby úvěrové 
instituce vydávající kryté dluhopisy zařazovaly do krycího portfolia 
aktiva zajištěná kolaterálem umístěným mimo Unii.
2. Jestliže členské státy zahrnutí aktiv uvedených v odstavci 1 povolí, 
zajistí ochranu investorů tím, že budou požadovat, aby úvěrové 
instituce ověřovaly, že tento kolaterál splňuje všechny požadavky 
stanovené v článku 6. Členské státy zajistí, aby tento kolaterál nabízel 
podobnou úroveň zabezpečení jako kolaterál umístěný v Unii, a zajistí, 
aby byla jeho realizace právně vymahatelná způsobem, který je svými 
účinky rovnocenný realizaci kolaterálu umístěného v Unii.

9850 Diskrece bude posouzena a případně řešena legislativně (ID 9850). NT

Článek 8 Členské státy mohou stanovit pravidla týkající se použití seskupení 
struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny, podle nichž 
jsou kryté dluhopisy vydané úvěrovou institucí patřící do skupiny 
(„interně vydané kryté dluhopisy“) používány jako krycí aktiva pro 
externí emisi krytých dluhopisů vydaných jinou úvěrovou institucí 
patřící do stejné skupiny („externě vydané kryté dluhopisy“). Tato 
pravidla zahrnují alespoň následující požadavky:
a) interně vydané kryté dluhopisy jsou prodány úvěrové instituci 
vydávající externě vydané kryté dluhopisy;
b) interně vydané kryté dluhopisy se použijí jako krycí aktiva v krycím 
portfoliu pro externě vydané kryté dluhopisy a jsou zaneseny do 
rozvahy úvěrové instituce vydávající externě vydané kryté dluhopisy;
c) krycí portfolio pro externě vydané kryté dluhopisy obsahuje pouze 
interně vydané kryté dluhopisy vydané jedinou úvěrovou institucí v 
rámci skupiny;
d) úvěrová instituce vydávající externě vydané kryté dluhopisy má v 
úmyslu prodat tyto dluhopisy investorům do krytých dluhopisů mimo 
skupinu;
e) jak interně, tak externě vydané kryté dluhopisy splňují v okamžiku 
svého vydání podmínky pro stupeň úvěrové kvality 1 uvedený v části 

9850 Diskrece bude posouzena a případně řešena legislativně (ID 9850). NT
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                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

třetí hlavě II kapitole 2 nařízení (EU) č. 575/2013 a jsou zajištěny 
způsobilými krycími aktivy uvedenými v článku 6 této směrnice;
f) v případě přeshraničních seskupení struktur využívajících kryté 
dluhopisy v rámci skupiny splňují krycí aktiva interně vydaných 
krytých dluhopisů požadavky v oblasti způsobilosti a krytí pro externě 
vydané kryté dluhopisy.
Pro účely prvního pododstavce písm. e) tohoto článku mohou příslušné 
orgány určené podle čl. 18 odst. 2 povolit, aby kryté dluhopisy, které 
splňují podmínky pro stupeň úvěrové kvality 2 v důsledku změny, 
která stupeň úvěrové kvality krytých dluhopisů snižuje, byly nadále 
součástí seskupení struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci 
skupiny, pokud tyto příslušné orgány dospějí k závěru, že změna 
stupně úvěrové kvality není zapříčiněna porušením požadavků pro 
povolení stanovených ve vnitrostátních právních předpisech, kterými 
se provádí čl. 19 odst. 2. Příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 2 o 
veškerých rozhodnutích podle tohoto pododstavce následně uvědomí 
orgán EBA.

Článek 9 1. Členské státy povolí, aby způsobilá krycí aktiva, která byla 
vytvořena úvěrovou institucí a která byla nakoupena úvěrovou institucí 
vydávající kryté dluhopisy, byla použita jako krycí aktiva pro emisi 
krytých dluhopisů.
Členské státy takové nákupy regulují, aby zajistily splnění požadavků 
stanovených v článcích 6 a 12.
2. Aniž je dotčen požadavek stanovený v odst. 1 prvním pododstavci, 
mohou členské státy povolit převody prostřednictvím dohody o 
finančním zajištění podle směrnice 2002/47/ES.
3. Aniž je dotčen požadavek stanovený v odst. 1 druhém pododstavci, 
mohou členské státy rovněž povolit, aby byla jako krycí aktiva použita 
aktiva vytvořená podnikem, jenž není úvěrovou institucí. Pokud 
členské státy tuto možnost využijí, musí vyžadovat, aby úvěrová 
instituce vydávající kryté dluhopisy buď posoudila standardy pro 
poskytování úvěrů podniku, který vytvořil krycí aktiva, nebo sama 
provedla důkladné posouzení bonity dlužníka.

9850 NT

9850 Diskrece ve vztahu k čl. 9 odst. 2 a 3 bude posouzena a případně řešena 
legislativně (ID 9850).

Článek 10 Členské státy zajistí ochranu investorů stanovením pravidel pro složení 
krycího portfolia. Tato pravidla v relevantních případech stanoví 
podmínky pro zahrnutí primárních aktiv, jež se od sebe liší z hlediska 
strukturálních vlastností, životnosti či rizikového profilu, úvěrovými 
institucemi vydávajícími kryté dluhopisy do krycího portfolia.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 30c (1) Krycím portfoliem je evidenčně oddělená část majetku emitenta 
krytých dluhopisů tvořená věcmi zapsanými do rejstříku krycích aktiv a 
věcmi uvedenými v § 31 odst. 4, která slouží ke krytí dluhů podle § 31a.
(2) Emitent krytých dluhopisů vytvoří podle svého uvážení jedno nebo více 
krycích portfolií.

PT
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Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

(3) K vytvoření krycího portfolia dochází zápisem alespoň jedné věci do 
rejstříku krycích aktiv odděleně od ostatních věcí již zapsaných v rejstříku 
krycích aktiv a určením dluhů, k jejichž krytí má toto krycí portfolio 
sloužit, alespoň v evidenci podle § 32 odst. 3 písm. c). Určení dluhů se 
nevyžaduje, vytvořil-li emitent krytých dluhopisů jen jedno krycí portfolio; 
v takovém případě slouží krycí portfolio ke krytí dluhů ze všech krytých 
dluhopisů vydaných tímto emitentem v oběhu.
(4) Každá věc zapsaná v rejstříku krycích aktiv musí být zapsána jako 
součást právě jednoho krycího portfolia. 
(5) Věci zapsané do rejstříku krycích aktiv nelze převést, zastavit ani jinak 
použít jako zajištění. To platí i po uplatnění některého z opatření k 
předcházení krizím nebo opatření k řešení krize podle zákona o 
ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu vůči emitentovi 
krytých dluhopisů Českou národní bankou.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 30d (1) Krytým blokem je evidenčně oddělená část jmění emitenta krytých 
dluhopisů tvořená krycím portfoliem a dluhy, k jejichž krytí toto krycí 
portfolio slouží.
(2) Likvidace, opatření České národní banky podle zákona o bankách ani 
opatření k předcházení krizím nebo opatření k řešení krize podle zákona o 
ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ani jmenování 
nuceného správce krytých bloků ohledně emitenta krytých dluhopisů 
nemají vliv na práva a povinnosti plynoucí z věcí a dluhů, které tvoří kryté 
bloky tohoto emitenta.

Článek 11 1. Členské státy zajistí ochranu investorů tím, že zařazení derivátových 
smluv do krycího portfolia povolí pouze v případě, že tyto derivátové 
smlouvy splňují alespoň tyto požadavky:
a) jsou do krycího portfolia zahrnuty výhradně pro účely zajištění proti 
riziku, v případě snížení zajištěného rizika se jejich objem upraví, a 
jakmile zajištěné riziko zanikne, jsou vyřazeny;
b) jsou dostatečně zdokumentovány;
c) jsou odděleny v souladu s článkem 12;
d) nemohou být ukončeny v případě platební neschopnosti nebo řešení 
krize úvěrové instituce vydávající kryté dluhopisy;
e) odpovídají pravidlům stanoveným v souladu s odstavcem 2.
2. Aby bylo zajištěno plnění požadavků uvedených v odstavci 1, 
stanoví členské státy pravidla pro derivátové smlouvy v krycím 
portfoliu. Tato pravidla stanoví:
a) kritéria způsobilosti protistran zajištění;
b) nezbytnou dokumentaci, kterou je nutné v souvislosti s 

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 31 odst. 1 Do rejstříku krycích aktiv lze zapsat věc uvedenou v čl. 129 odst. 1 a 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, přičemž derivát 
musí splňovat podmínky podle odstavce 2 písm. e) a odstavce 3 

DT
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derivátovými smlouvami poskytnout.
190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 31 odst. 2 
písm. e)

Do rejstříku krycích aktiv lze zapsat i tyto věci, i když nesplňují požadavek 
podle odstavce 1:
e) práva plynoucí z derivátu podle čl. 2 bodu 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, který slouží k zajištění rizik 
souvisejících s krycími aktivy zahrnutými do tohoto krycího portfolia nebo 
krytými dluhopisy, jestliže je z podmínek, za nichž byl tento derivát 
sjednán, zřejmé, že se sjednává ve vztahu ke krytým dluhopisům, a je-li 
stanoveno, že platební neschopnost nebo řešení krize emitenta krytých 
dluhopisů neznamená předčasné ukončení tohoto derivátu.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 31 odst. 3 Derivát uvedený v odstavci 2 písm. e) lze zapsat do rejstříku krycích aktiv 
nebo jej z rejstříku krycích aktiv vymazat pouze s předchozím souhlasem 
druhé smluvní strany.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 31 odst. 4 
písm. c)

Do krycího portfolia bez nutnosti zápisu do rejstříku krycích aktiv náleží 
tyto věci:
c) věc poskytnutá jako zajištění derivátu podle odstavce 2 písm. e),

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 31a odst. 4 
písm. e)

(4) Souvisejícím dluhem podle odstavce 3 může být zejména dluh 
odpovídající pohledávce
e) druhé smluvní strany derivátu podle § 31 odst. 2 písm. e) z tohoto 
derivátu nebo v přímé souvislosti s ním, nebo

9850

Článek 12 1. Členské státy stanoví pravidla upravující oddělování krycích aktiv. 
Tato pravidla zahrnují alespoň následující požadavky:
a) úvěrová instituce vydávající kryté dluhopisy dokáže všechna krycí 
aktiva vždy identifikovat;
b) u všech krycích aktiv provede úvěrová instituce vydávající kryté 
dluhopisy právně závazné a vymahatelné oddělení;
c) všechna krycí aktiva jsou chráněna před veškerými nároky třetích 
stran a v případě platební neschopnosti nejsou žádná krycí aktiva 
součástí majetkové podstaty úvěrové instituce vydávající kryté 
dluhopisy, dokud není uspokojena přednostní pohledávka uvedená v 
čl. 4 odst. 1 písm. b).
Pro účely prvního pododstavce zahrnují krycí aktiva veškerý kolaterál 
obdržený v souvislosti s pozicemi v derivátových smlouvách.
2. Oddělení krycích aktiv uvedené v odstavci 1 se použije i v případě 
platební neschopnosti nebo řešení krize úvěrové instituce vydávající 
kryté dluhopisy.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 30d (1) Krytým blokem je evidenčně oddělená část jmění emitenta krytých 
dluhopisů tvořená krycím portfoliem a dluhy, k jejichž krytí toto krycí 
portfolio slouží.
(2) Likvidace, opatření České národní banky podle zákona o bankách ani 
opatření k předcházení krizím nebo opatření k řešení krize podle zákona o 
ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ani jmenování 
nuceného správce krytých bloků ohledně emitenta krytých dluhopisů 
nemají vliv na práva a povinnosti plynoucí z věcí a dluhů, které tvoří kryté 
bloky tohoto emitenta.

PT

182/2006 § 375 odst. 1 Krycí portfolio podle zákona o dluhopisech není součástí majetkové 
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ve znění 
307/2018

podstaty dlužníka, který je emitentem krytých dluhopisů. Tím není dotčena 
možnost, aby věci nebo jiné majetkové hodnoty, které jsou součástí 
krycího portfolia, přestaly být součástí tohoto krycího portfolia postupem 
podle § 30b odst. 4 nebo 5 zákona o dluhopisech.

Článek 13 1. Členské státy mohou vyžadovat, aby úvěrové instituce vydávající 
kryté dluhopisy jmenovaly monitora krycího portfolia, který krycí 
portfolio průběžně sleduje s ohledem na požadavky uvedené v článcích 
6 až 12 a článcích 14 až 17.
2. Pokud členské státy možnost stanovenou v odstavci 1 využijí, 
stanoví pravidla alespoň pro tyto aspekty:
a) jmenování a odvolávání monitora krycího portfolia;
b) kritéria způsobilosti monitora krycího portfolia;
c) úloha a povinnosti monitora krycího portfolia, mimo jiné v případě 
platební neschopnosti nebo řešení krize úvěrové instituce vydávající 
kryté dluhopisy;
d) povinnost podávat zprávy příslušným orgánům určeným podle čl. 
18 odst. 2;
e) právo na přístup k informacím nezbytným pro plnění povinností 
monitora krycího portfolia.
3. Pokud členské státy možnost stanovenou v odstavci 1 využijí, musí 
být monitor krycího portfolia oddělený od úvěrové instituce vydávající 
kryté dluhopisy a od auditora této úvěrové instituce a být na nich 
nezávislý.
Členské státy však mohou povolit monitora krycího portfolia, který 
není oddělený od úvěrové instituce (tzv. interního monitora krycího 
portfolia), jestliže:
a) je interní monitor krycího portfolia nezávislý na procesu 
rozhodování úvěrové instituce vydávající kryté dluhopisy o úvěru;
b) členské státy zajistí, aniž je dotčen odst. 2 písm. a), aby interní 
monitor krycího portfolia nebyl zbaven své funkce bez předchozího 
souhlasu vedoucího orgánu úvěrové instituce vydávající kryté 
dluhopisy vydaného v rámci jeho kontrolní funkce, a
c) má interní monitor krycího portfolia v případě potřeby přímý přístup 
ke správnímu orgánu v rámci jeho kontrolní funkce.
4. Pokud členské státy využijí možnost stanovenou v odstavci 1, 
oznámí to orgánu EBA.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 28d (1) Emitent krytých dluhopisů může písemnou smlouvou pověřit jinou 
osobu jako monitora krytého bloku kontrolou krytého bloku a související 
části evidence krytých bloků.
(2) Je-li uzavřena smlouva podle odstavce 1, obsahují emisní podmínky 
nebo prospekt krytých dluhopisů nebo smlouva týkající se krytých 
dluhopisů, jejíž příslušnou část emitent zpřístupnil investorům stejným 
způsobem jako emisní podmínky nebo prospekt, údaje nutné k identifikaci 
monitora krytého bloku.
(3) Dokument podle odstavce 2 může obsahovat popis práv a povinností 
monitora krytého bloku a předpoklady pro řádný výkon této činnosti.
(4) Smlouva podle odstavce 1 zavazuje monitora krytého bloku zpřístupnit 
bez zbytečného odkladu vlastníkům krytých dluhopisů podstatné 
informace o tom, zda a jak emitent krytých dluhopisů plní své povinnosti 
podle § 28c.
(5) Monitor krytého bloku vykonává svou činnost s odbornou péčí, 
zejména jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu 
vlastníků krytých dluhopisů, zejména plní povinnosti stanovené v odstavci 
4 a v dokumentu podle odstavce 2.

DT

9850 Diskrece bude posouzena a případně řešena legislativně (ID 9850).
Článek 14 1. Členské státy zajistí, aby úvěrové instituce vydávající kryté 

dluhopisy poskytovaly dostatečně podrobné informace o svých 
9850 NT
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veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., 1. 10. 2020

                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

programech krytých dluhopisů, aby mohli investoři posoudit profil a 
rizika daného programu a postupovat s náležitou péčí.
2. Pro účely odstavce 1 členské státy zajistí, aby informace byly 
investorům poskytovány alespoň jednou za čtvrtletí a aby zahrnovaly 
tyto minimální informace o portfoliu:
a) hodnota krycího portfolia a nesplacených krytých dluhopisů;
b) seznam mezinárodních identifikačních čísel cenného papíru (ISIN) 
pro všechny emise krytých dluhopisů v rámci daného programu, 
kterým byly ISIN přiděleny;
c) zeměpisné rozdělení a druh krycích aktiv, velikost příslušných úvěrů 
a metoda ocenění;
d) údaje týkající se tržního rizika, včetně úrokového rizika a měnového 
rizika, a úvěrových a likviditních rizik;
e) struktura splatnosti krycích aktiv a krytých dluhopisů, včetně 
přehledu událostí rozhodných pro prodloužení splatnosti, je-li to 
relevantní;
f) úrovně požadovaného a dostupného krytí a zákonného, smluvního a 
dobrovolného přezajištění;
g) procentní podíl úvěrů, u nichž se má za to, že došlo k selhání podle 
článku 178 nařízení (EU) č. 575/2013, a v každém případě pokud jsou 
úvěry více než 90 dnů po splatnosti.
Členské státy zajistí, aby pro externě vydané kryté dluhopisy v rámci 
seskupení struktur využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny 
podle článku 8 byly investorům poskytovány informace uvedené v 
prvním pododstavci tohoto odstavce ke všem interně vydaným krytým 
dluhopisům skupiny, nebo odkaz na tyto informace. Členské státy 
zajistí, aby tyto informace byly investorům poskytovány alespoň v 
souhrnné podobě.
3. Členské státy zajistí ochranu investorů tím, že budou vyžadovat, aby 
úvěrové instituce vydávající kryté dluhopisy zveřejňovaly informace 
poskytované investorům podle odstavců 1 a 2 na svých internetových 
stránkách. Členské státy od těchto úvěrových institucí nepožadují, aby 
tyto informace zveřejňovaly v tištěné podobě.

Článek 15 1. Členské státy zajistí ochranu investorů tím, že budou vyžadovat, aby 
programy krytých dluhopisů trvale dodržovaly alespoň požadavky na 
krytí uvedené v odstavcích 2 až 8.
2. Všechny závazky spojené s krytými dluhopisy musí být kryty 
platebními nároky vztahujícími se ke krycím aktivům.
3. Závazky uvedené v odstavci 2 zahrnují:

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 28a (1) Souhrnná hodnota všech krycích aktiv (§ 30a) v krycím portfoliu (§ 30c 
odst. 1) musí být rovna alespoň 102 % souhrnné hodnoty všech dluhů, k 
jejichž krytí toto krycí portfolio slouží (§ 31a odst. 1) a které s ním tvoří 
krytý blok, nestanoví-li emisní podmínky vyšší limit. Při plnění povinnosti 
podle věty první se krycí aktiva, s výjimkou derivátů, vyjadřují v jejich 
jmenovité hodnotě, a deriváty v krytém bloku se vyjadřují v jejich reálné 
hodnotě podle mezinárodních účetních standardů upravených nařízením 

DT

aspi://module='ASPI'&link='190/2004%20Sb.%252330a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='190/2004%20Sb.%252330c'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='190/2004%20Sb.%252330c'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a 

veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., 1. 10. 2020

                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

a) povinnosti splácet jistinu u nesplacených krytých dluhopisů;
b) povinnosti splácet úrok u nesplacených krytých dluhopisů;
c) platební závazky spojené s derivátovými smlouvami drženými v 
souladu s článkem 11 a
d) předpokládané náklady na vedení a správu spojené s uzavřením 
programu krytých dluhopisů.
Pro účely prvního pododstavce písm. d) mohou členské státy povolit 
paušální výpočet.
4. Za krycí aktiva přispívající ke splnění požadavku na krytí se 
považují:
a) primární aktiva;
b) náhradní aktiva;
c) likvidní aktiva držená v souladu s článkem 16 a
d) platební nároky spojené s derivátovými smlouvami drženými v 
souladu s článkem 11.
Nezajištěné pohledávky, u nichž se v souladu s článkem 178 nařízení 
(EU) č. 575/2013 má za to, že došlo k selhání, nejsou součástí krytí.
5. Pro účely odst. 3 prvního pododstavce písm. c) a odst. 4 prvního 
pododstavce písm. d) stanoví členské státy pravidla pro oceňování 
derivátových smluv.
6. Výpočet požadovaného krytí zajistí, aby celková jistina u všech 
krycích aktiv byla nejméně rovna celkové jistině u nesplacených 
krytých dluhopisů („zásada nominální hodnoty“).
Členské státy mohou povolit jiné zásady pro výpočet za předpokladu, 
že nepovedou k vyšší míře krytí, než jaká se vypočítá podle zásady 
nominální hodnoty.
Členské státy stanoví pravidla pro výpočet nákladových úroků u 
nesplacených krytých dluhopisů nebo výnosových úroků u krycích 
aktiv, která odrážejí zásady řádné obezřetnosti v souladu s platnými 
účetními standardy.
7. Odchylně od odst. 6 prvního pododstavce mohou členské státy 
způsobem, který odráží zásady řádné obezřetnosti, a v souladu s 
platnými účetními standardy povolit, aby byly budoucí výnosové 
úroky u krycích aktiv po odečtení budoucích nákladových úroků u 
odpovídajících krytých dluhopisů zohledněny za účelem vyrovnání 
případného nedostatečného krytí závazku platby jistiny spojeného s 
krytým dluhopisem, pokud existuje úzká spojitost, jak ji vymezuje 
příslušné nařízení v přenesené pravomoci přijaté podle čl. 33 odst. 4 
nařízení (EU) č. 575/2013, jsou-li splněny tyto podmínky:

Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají 
některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, v platném znění, přičemž
a) pro emitenta krytých dluhopisů kladná reálná hodnota derivátů se v 
krycím portfoliu zohlední pouze do výše přijatého zajištění derivátů ve 
formě peněžních prostředků nebo věcí podle § 31 odst. 2 písm. b) nebo c), 
které je součástí krytého bloku, a
b) pro emitenta krytých dluhopisů se k záporné reálné hodnotě derivátů v 
krycím portfoliu nepřihlíží a do krytého bloku tato záporná reálná hodnota 
derivátů vstupuje jako dluh, k jehož krytí toto krycí portfolio slouží [§ 31a 
odst. 4 písm. e)], ledaže emitent poskytnul druhé smluvní straně zajištění 
derivátů ve formě peněžních prostředků nebo věcí podle § 31 odst. 2 písm. 
b) nebo c), které je součástí krytého bloku.
(2) Souhrnná hodnota všech krycích aktiv v krycím portfoliu musí být 
rovna alespoň 85 % souhrnné hodnoty všech dluhů, k jejichž krytí toto 
krycí portfolio slouží, nestanoví-li emisní podmínky vyšší limit. Při plnění 
povinnosti podle věty první se nepřihlíží ke krycím aktivům podle § 31 
odst. 2 písm. d) a e) a podle čl. 129 odst. 1 písm. c) a čl. 129 odst. 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.
(3) Jmenovitá hodnota pohledávky z hypotečního úvěru v krycím portfoliu 
nesmí přesahovat 100 % zástavní hodnoty zastavené nemovité věci (§ 29), 
která slouží k zajištění této pohledávky, nestanoví-li emisní podmínky nižší 
limit. V rozsahu, v jakém pohledávka z hypotečního úvěru přesahuje tento 
limit, se k ní pro účely odstavců 1 a 2 nepřihlíží.
(4) Pro účely odstavců 1 a 2 se jmenovitá hodnota pohledávky z 
hypotečního úvěru v krycím portfoliu v případě selhání dlužníka podle čl. 
178 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo při 
splnění přísnější podmínky podle emisních podmínek, sníží o 100 %.
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                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

a) platby přijaté v průběhu životního cyklu krycího aktiva a nezbytné 
ke krytí platebního závazku spojeného s odpovídajícím krytým 
dluhopisem jsou odděleny v souladu s článkem 12 nebo zahrnuty do 
krycího portfolia ve formě krycích aktiv uvedených v článku 6 až do 
doby své splatnosti a
b) předčasné splacení krycího aktiva je možné pouze při uplatnění 
možnosti dodání, jak ji vymezuje nařízení v přenesené pravomoci 
přijaté podle čl. 33 odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013, nebo, v případě 
krytých dluhopisů vypověditelných ve jmenovité hodnotě úvěrovou 
institucí vydávající kryté dluhopisy, tak, že dlužník krycího aktiva 
zaplatí alespoň jmenovitou hodnotu vypovězeného krytého dluhopisu.
8. Členské státy zajistí, aby výpočty krycích aktiv a závazků vycházely 
ze stejné metodiky. Členské státy mohou povolit, aby se postupy pro 
výpočet krycích aktiv a postupy pro výpočet závazků lišily, za 
předpokladu, že použití těchto odlišných postupů nepovede k vyšší 
míře krytí, než jaká se vypočte použitím stejného postupu pro výpočet 
krycích aktiv a výpočet závazků.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 28c (1) Emitent krytých dluhopisů zajistí plnění požadavků podle § 28a.
(2) Emitent krytých dluhopisů, které ve svém názvu obsahují označení 
„CRR“, zajistí ve vztahu k těmto krytým dluhopisům plnění požadavků 
podle čl. 129 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013. 
Pouze kryté dluhopisy, které splňují požadavky podle čl. 129 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, mohou ve svém názvu 
obsahovat označení „CRR“.
(3) Emitent hypotečních zástavních listů zajistí ve vztahu k těmto krytým 
dluhopisům plnění požadavku podle § 28b odst. 1.
(4) Emitent veřejnoprávních zástavních listů zajistí ve vztahu k těmto 
krytým dluhopisům plnění požadavku podle § 28b odst. 2.
(5) Od okamžiku jmenování nuceného správce krytých bloků se požadavky 
podle § 28a, 28b ani požadavky podle čl. 129 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 nepoužijí.

9850 Diskrece ve vztahu k čl. 15 odst. 3, 6, 7, 8 bude posouzena a případně 
řešena legislativně (ID 9850).

Článek 16 1. Členské státy zajistí ochranu investorů tím, že budou vyžadovat, aby 
krycí portfolio trvale obsahovalo rezervu v oblasti likvidity složenou z 
likvidních aktiv, která jsou k dispozici pro krytí čistého odtoku 
likvidity programu krytých dluhopisů.
2. Rezerva v oblasti likvidity krycího portfolia kryje maximální 
kumulativní čistý odtok likvidity po dobu následujících 180 dnů.

9850 Diskrece ve vztahu k čl. 16 odst. 3 čtvrtý pododstavec, odst. 4, odst. 5, odst. 
6 bude posouzena a případně řešena legislativně (ID 9850).

NT
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                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

3. Členské státy zajistí, aby se rezerva v oblasti likvidity krycího 
portfolia uvedená v odstavci 1 tohoto článku skládala z těchto druhů 
aktiv, oddělených v souladu s článkem 12 této směrnice:
a) aktiva úrovně 1, úrovně 2A nebo úrovně 2B podle příslušného 
nařízení v přenesené pravomoci přijatého podle článku 460 nařízení 
(EU) č. 575/2013, která jsou oceněna v souladu s uvedeným nařízením 
v přenesené pravomoci a která nevydala úvěrová instituce, jež vydává 
dotčené kryté dluhopisy, její mateřský podnik jiný než subjekt 
veřejného sektoru, který není úvěrovou institucí, její dceřiný podnik 
nebo jiný dceřiný podnik jejího mateřského podniku ani sekuritizační 
jednotka pro speciální účel, se kterou je tato úvěrová instituce úzce 
propojena;
b) krátkodobé expozice vůči úvěrovým institucím, které patří do 
stupně úvěrové kvality 1 nebo 2, nebo krátkodobé vklady u úvěrových 
institucí, které patří do stupně úvěrové kvality 1, 2 nebo 3 v souladu s 
čl. 129 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013.
Členské státy mohou omezit druhy likvidních aktiv, jež mají být 
použita k účelům prvního pododstavce písm. a) a b).
Členské státy zajistí, aby součástí rezervy v oblasti likvidity krycího 
portfolia nemohly být nezajištěné pohledávky z expozic, které jsou 
považovány za pohledávky v selhání podle článku 178 nařízení (EU) č. 
575/2013.
4. Pokud se na úvěrové instituce vydávající kryté dluhopisy vztahují 
požadavky na likviditu stanovené v jiných právních aktech Unie, jež 
vedou k překrývání s rezervou v oblasti likvidity krycího portfolia, 
mohou členské státy rozhodnout, že se ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů provádějících odstavce 1, 2 a 3 po dobu stanovenou 
v těchto právních aktech Unie nepoužijí. Členské státy mohou tuto 
možnost využívat pouze do dne použitelnosti změny těchto právních 
aktů Unie přijaté za účelem vyloučení tohoto překrývání; o využití této 
možnosti informují Komisi a orgán EBA.
5. Členské státy mohou umožnit, aby výpočet jistiny pro struktury 
prodloužitelné splatnosti vycházel z konečného data splatnosti v 
souladu se smluvními podmínkami krytého dluhopisu.
6. Členské státy mohou stanovit, že se odstavec 1 nepoužije pro kryté 
dluhopisy, na něž se vztahují požadavky na párovací financování.

Článek 17 1. Členské státy mohou umožnit vydávání krytých dluhopisů se 
strukturami prodloužitelné splatnosti, pokud je ochrana investorů 
zajištěna alespoň těmito způsoby:

9850 Diskrece bude posouzena a případně řešena legislativně (ID 9850). NT
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                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

a) splatnost lze prodloužit výhradně na základě objektivních událostí 
stanovených ve vnitrostátních právních předpisech, a nikoli podle 
uvážení úvěrové instituce vydávající kryté dluhopisy;

b) události rozhodné pro prodloužení splatnosti jsou stanoveny ve 
smluvních podmínkách krytého dluhopisu

c) informace o struktuře splatnosti poskytované investorům jim 
dostatečně umožňují určit riziko krytého dluhopisu a zahrnují 
podrobný popis

   i) událostí rozhodných pro prodloužení splatnosti;

   ii) důsledků platební neschopnosti nebo řešení krize úvěrové 
instituce vydávající kryté dluhopisy pro prodloužení splatnosti

   iii) úlohy příslušných orgánů určených podle čl. 18 odst. 2 a 
popřípadě zvláštního správce ve vztahu k prodloužení splatnosti;

d) vždy lze určit konečné datum splatnosti krytého dluhopisu;

e) v případě platební neschopnosti nebo řešení krize úvěrové instituce 
vydávající kryté dluhopisy nemá prodloužení splatnosti vliv na pořadí 
investorů do krytých dluhopisů ani nemění pořadí splatnosti krytých 
dluhopisů podle původního harmonogramu programu;

f) prodloužení splatnosti nemění strukturální vlastnosti krytých 
dluhopisů, pokud jde o dvojí postih uvedený v článku 4 a o odolnost 
vůči úpadku uvedenou v článku 5.
2.   Členské státy, které povolí vydávání krytých dluhopisů se 
strukturami prodloužitelné splatnosti, to oznámí orgánu EBA.

Článek 18 1. Členské státy zajistí ochranu investorů tím, že stanoví, že se na 
vydávání krytých dluhopisů vztahuje veřejný dohled nad krytými 
dluhopisy.
2. Pro účely veřejného dohledu nad krytými dluhopisy uvedeného v 
odstavci 1 určí členské státy jeden nebo více příslušných orgánů. O 
těchto určených orgánech uvědomí Komisi a orgán EBA a uvedou 
případné rozdělení jejich funkcí a povinností.
3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené podle odstavce 2 
sledovaly vydávání krytých dluhopisů s cílem posuzovat dodržování 
požadavků stanovených ve vnitrostátních právních předpisech, jimiž se 
provádí tato směrnice.
4. Členské státy zajistí, aby úvěrové instituce vydávající kryté 
dluhopisy vedly záznamy o všech svých operacích souvisejících s 

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 41 Přestupky podle § 40 projednává Česká národní banka. PT

aspi://module='ASPI'&link='190/2004%20Sb.%252340'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

programem krytých dluhopisů a měly zavedeny dostatečné a vhodné 
dokumentační systémy a procesy.
5. Členské státy dále zajistí, aby byla zavedena vhodná opatření 
umožňující příslušným orgánům určeným podle odstavce 2 tohoto 
článku získávat informace nutné pro posuzování dodržování 
požadavků stanovených ve vnitrostátních právních předpisech 
provádějících tuto směrnici, pro šetření možných porušení těchto 
požadavků a pro ukládání správních sankcí a jiných správních opatření 
v souladu s vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí článek 
23.
6. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené podle odstavce 2 
měly odborné znalosti, zdroje, provozní kapacitu, pravomoci a 
nezávislost potřebné k výkonu funkcí souvisejících s veřejným 
dohledem nad krytými dluhopisy.

15/1998  
ve znění 
57/2006 
160/2010 
428/2011 
241/2013 
303/2013 
377/2015

§ 3 Česká národní banka v oblasti kapitálového trhu
a) vykonává dohled v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními 
právními předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, 
obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních 
investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, práva obchodních 
korporací, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění1),1a)

b) rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech 
právnických a fyzických osob, pokud tak stanoví tento zákon nebo zvláštní 
právní předpisy upravující oblast podnikání na kapitálovém trhu, 
obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních 
investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, práva obchodních 
korporací, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění1),
c) kontroluje plnění informačních povinností osob podléhajících dohledu 
České národní banky stanovených tímto zákonem a zvláštními právními 
předpisy upravujícími oblast podnikání na kapitálovém trhu, 
obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních 
investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů, práva obchodních 
korporací, doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění1),
d) vykonává další činnosti podle tohoto zákona.
________________ 
1) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o 
změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů.
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších 
předpisů.
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění 
pozdějších předpisů.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění 
pozdějších předpisů.
1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. 
září 2009 o ratingových agenturách.

9850

Článek 19 1. Členské státy zajistí ochranu investorů tím, že budou vyžadovat, aby 
před vydáním krytých dluhopisů v rámci programu krytých dluhopisů 
bylo pro tento program získáno povolení. Pravomoc vydávat tato 
povolení svěří členské státy příslušným orgánům určeným podle čl. 18 
odst. 2.
2. Členské státy stanoví požadavky pro povolení uvedené v odstavci 1, 
které zahrnují alespoň:
a) náležitý plán obchodních činností, v němž je uvedeno vydávání 
krytých dluhopisů;
b) náležité politiky, procesy a metodiky pro schvalování, změny, 
obnovu a refinancování úvěrů zařazených do krycího portfolia, jejichž 
cílem je ochrana investorů;
c) vedoucí a další pracovníky vyhrazené pro program krytých 
dluhopisů, kteří mají odpovídající kvalifikaci a znalosti v oblasti 
vydávání krytých dluhopisů a správy programu krytých dluhopisů;
d) organizační uspořádání a monitorování krycího portfolia, které 
splňuje příslušné požadavky stanovené ve vnitrostátních právních 
předpisech, jimiž se provádí tato směrnice.

9850 NT

Článek 20 1. V případě řešení krize úvěrové instituce vydávající kryté dluhopisy 
spolupracují příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 2 s orgánem 
příslušným k řešení krize s cílem zajistit, aby byla zachována práva a 
zájmy investorů do krytých dluhopisů, přinejmenším ověřováním toho, 
že je program krytých dluhopisů po dobu trvání procesu řešení krize 
nepřetržitě a řádně řízen.
2. Členské státy mohou stanovit jmenování zvláštního správce s cílem 
zajistit, aby byla zachována práva a zájmy investorů do krytých 
dluhopisů, přinejmenším ověřováním toho, že je program krytých 
dluhopisů po nezbytnou dobu nepřetržitě a řádně řízen.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 32a (1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu jmenuje nuceného 
správce krytých bloků pro všechny kryté bloky emitenta krytých 
dluhopisů, jestliže
a) byl Českou národní bankou podán návrh na zahájení insolvenčního 
řízení vůči tomuto emitentovi,
b) bylo zahájeno insolvenční řízení vůči tomuto emitentovi,
c) tento emitent vstoupil do likvidace,
d) emitentovi byla Českou národní bankou odňata bankovní licence, nebo
e) tento emitent není z důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací 

DT
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Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

Pokud členské státy této možnosti využijí, mohou požadovat, aby 
jmenování a odvolání zvláštního správce schválily jejich příslušné 
orgány určené podle čl. 18 odst. 2; členské státy, které této možnosti 
využijí, musí přinejmenším požadovat, aby bylo jmenování a odvolání 
zvláštního správce s příslušnými orgány konzultováno.
3. Pokud členské státy stanoví jmenování zvláštního správce v souladu 
s odstavcem 2, přijmou pravidla upravující úkoly a povinnosti tohoto 
zvláštního správce alespoň ve vztahu:
a) ke splácení závazků spojených s krytými dluhopisy;
b) ke správě a realizaci krycích aktiv, včetně jejich převodu – spolu se 
závazky z krytých dluhopisů – na jinou úvěrovou instituci vydávající 
kryté dluhopisy;
c) k provádění právních jednání nezbytných pro řádnou správu krycího 
portfolia, pro průběžné sledování krytí závazků spojených s krytými 
dluhopisy, pro zahajování řízení s cílem navrátit aktiva do krycího 
portfolia a pro převod zbývajících aktiv do majetkové podstaty 
úvěrové instituce, která vydala dané kryté dluhopisy, po úhradě všech 
závazků z krytých dluhopisů.
Pro účely uvedené v prvním pododstavci písm. c) mohou členské státy 
povolit zvláštnímu správci, aby v případě platební neschopnosti 
úvěrové instituce, která vydala dané kryté dluhopisy, vykonával 
činnost na základě povolení drženého touto úvěrovou institucí za 
stejných provozních podmínek.
4. Členské státy zajistí koordinaci a výměnu informací pro účely 
insolvenčního řízení nebo procesu řešení krize mezi příslušnými 
orgány určenými podle čl. 18 odst. 2, zvláštním správcem, pokud byl 
jmenován, a v případě řešení krize orgánem příslušným k řešení krize.

schopen plnit své dluhy a nemá vyhlídky, že tak bude moci učinit.
(2) Nuceným správcem krytých bloků může být pouze
a) banka, nebo
b) zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě, která vydává cenné 
papíry srovnatelné s krytými dluhopisy, nebo která spravuje věci 
srovnatelné s krycími aktivy.
(3) Nuceným správcem krytých bloků nesmí být insolvenční správce, 
dočasný správce ani likvidátor emitenta krytých dluhopisů ani jiná osoba, u 
které hrozí střet zájmů.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 32b (1) Nucený správce krytých bloků vykonává plnou správu všech krytých 
bloků příslušného emitenta krytých dluhopisů. Správa krytých bloků 
nuceným správcem krytých bloků končí, byly-li všechny kryté bloky 
převedeny podle § 32d, nebo zanikly-li postupem podle § 32e.
(2) Nucený správce krytých bloků vykonává svou činnost s odbornou péčí. 
Výkon činnosti nuceného správce krytých bloků s odbornou péčí zejména 
znamená, že nucený správce krytých bloků jedná kvalifikovaně, čestně a 
spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků krytých dluhopisů, zejména plní 
povinnosti stanovené v této hlavě a v emisních podmínkách nebo v 
prospektu příslušných krytých dluhopisů.
(3) K právnímu jednání, které se týká věci zapsané v rejstříku krycích 
portfolií, které není plněním dluhu a které učinila po jmenování nuceného 
správce krytých bloků osoba odlišná od tohoto správce bez souhlasu tohoto 
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                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

správce, se nepřihlíží.
(4) Nucený správce krytých bloků vykonává práva a plní povinnosti vždy 
ve prospěch příslušného krytého bloku.
(5) Nucený správce krytých bloků může sjednat závazek ve prospěch nebo 
k tíži krytého bloku pouze za účelem zlepšení likvidity nebo zajištění proti 
riziku.
(6) Emitent krytých dluhopisů, insolvenční správce, likvidátor nebo 
dočasný správce emitenta krytých dluhopisů poskytují nucenému správci 
krytých bloků součinnost, aby mohl plnit své povinnosti.
(7) Nucený správce krytých bloků poskytuje emitentovi krytých dluhopisů, 
insolvenčnímu správci, likvidátorovi nebo dočasnému správci emitenta 
krytých dluhopisů součinnost, aby mohly tyto osoby plnit své povinnosti.
(8) Je-li po zahájení insolvenčního řízení vůči emitentovi krytých 
dluhopisů souhrnná hodnota krycích aktiv v krycím portfoliu nižší než 
souhrnná hodnota dluhů, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží, jsou 
vlastníci krytých dluhopisů oprávněni přihlásit své pohledávky v rozsahu, 
v jakém nejsou kryty krycím portfoliem. Nucený správce krytých bloků 
vyčíslí pohledávky vlastníků krytých dluhopisů v rozsahu, v jakém nejsou 
kryty krycím portfoliem, a toto vyčíslení zašle bez zbytečného odkladu 
insolvenčnímu soudu ve lhůtě stanovené pro přihlašování pohledávek v 
insolvenčním řízení.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 32c (1) Nucený správce krytých bloků zřídí bez zbytečného odkladu po svém 
jmenování účet u osoby uvedené v § 72 odst. 2 zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech k přijímání plateb podle § 31 odst. 4 
písm. e) nebo plateb podle odstavce 2 a informuje osoby, kterých by se 
toto mohlo týkat, o jednoznačném identifikátoru tohoto účtu a sdělí jim též 
další informace, které jsou podstatné.
(2) Osoba, která obdrží platbu ve prospěch krycího portfolia, ji převede bez 
zbytečného odkladu na účet podle odstavce 1, nebo, není-li jí znám 
jednoznačný identifikátor tohoto účtu, ji převede jiným způsobem 
nucenému správci krytých bloků ve prospěch příslušného krycího 
portfolia; to platí i po zahájení insolvenčního řízení vůči emitentovi 
krytých dluhopisů.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 32d (1) Se souhlasem České národní banky může nucený správce krytých 
bloků převést krytý blok na osobu podle § 32a odst. 2; k převodu krytého 
bloku bez tohoto souhlasu se nepřihlíží. Nucený správce krytých bloků 
nesmí takto krytý blok převést na sebe; k převodu krytého bloku na 
nuceného správce krytých bloků se nepřihlíží. Je-li krytý blok převeden za 
úplatu, převede tuto úplatu nucený správce bez zbytečného odkladu, po 
započtení své odměny za správu a převod krytého bloku, do majetku nebo 
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                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
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Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

do majetkové podstaty emitenta krytých dluhopisů, jehož krytý blok byl 
takto převeden.
(2) Česká národní banka udělí souhlas podle odstavce 1 na žádost 
nuceného správce krytých bloků, je-li to v zájmu vlastníků příslušných 
krytých dluhopisů.
(3) K převodu krytého bloku podle odstavce 1 ani jeho účinnosti vůči 
třetím osobám není kromě souhlasu České národní banky potřeba žádný 
jiný veřejnoprávní ani soukromoprávní souhlas ani žádné oznámení. K 
platnosti takového převodu ani jeho účinnosti vůči třetím osobám se 
nevyžaduje ani jiné právní jednání než smlouva mezi nuceným správcem 
krytého bloku a osobou podle § 32a odst. 2.
(4) Je-li souhrnná hodnota krycích aktiv v krycím portfoliu po jmenování 
nuceného správce krytých bloků nižší než souhrnná hodnota dluhů, k 
jejichž krytí toto krycí portfolio slouží, může k převodu podle odstavce 1 
dojít až po poměrném snížení dluhů z krytých dluhopisů podle § 32e odst. 
1.
(5) Rozhodnou-li o tom vlastníci krytých dluhopisů, s nimiž jsou spojeny 
dluhy, které jsou součástí krytého bloku podle odstavce 1, alespoň prostou 
většinou hlasů ve vztahu ke každé dotčené emisi krytých dluhopisů, musí 
nucený správce krytých bloků požádat Českou národní bankou o souhlas 
podle odstavce 1 a, je-li tento souhlas udělen, převést krytý blok podle 
odstavce 1.
(6) Nucený správce krytých bloků je vždy vázán rozhodnutím vlastníků 
krytých dluhopisů ohledně převodu krytého bloku.
(7) Dojde-li k převodu krytého bloku podle odstavce 1, může Česká 
národní banka uložit
a) osobě vedoucí příslušnou evidenci investičních nástrojů nebo jiný 
seznam, v nichž jsou uvedeny kryté dluhopisy, s nimiž jsou tyto dluhy 
spojeny, provedení nebo změnu zápisu v evidenci nebo jiném seznamu, v 
nichž jsou tyto kryté dluhopisy uvedeny, nebo
b) nabyvateli krytého bloku, aby zajistil stažení krytých dluhopisů, s nimiž 
jsou tyto dluhy spojeny, z oběhu za účelem jejich výměny a vyznačení 
nových údajů o nabyvateli příslušného krytého bloku jako jejich 
emitentovi.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 32e (1) Je-li souhrnná hodnota krycích aktiv v krycím portfoliu po jmenování 
nuceného správce krytých bloků nižší než souhrnná hodnota dluhů z 
krytých dluhopisů, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží, může nucený 
správce krytých bloků se souhlasem České národní banky rozhodnout, že 
se tyto dluhy poměrně snižují. Poměrným snížením dluhů dochází v 
rozsahu tohoto snížení k trvalému snížení jmenovité hodnoty krytých 



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                               

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  Informace-zadost-106_Pr-001_2021-06-15_Info-106-99-MF-
17681-2021-48.docx    str. 23 z 34  

Celex: 32019L2162 Lhůta pro implementaci 8. 7. 2021 Úřední věstník                    L 328/29 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Bízek 1. 10. 2020
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a 

veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., 1. 10. 2020

                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
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*
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dluhopisů, s nimiž jsou tyto dluhy spojeny. Zároveň dochází k snížení nebo 
zániku pohledávek z těchto krytých dluhopisů v rozsahu snížení jejich 
jmenovité hodnoty.
(2) Česká národní banka udělí souhlas podle odstavce 1 na žádost 
nuceného správce krytých bloků, je-li to v zájmu vlastníků krytých 
dluhopisů, s nimiž jsou spojeny dluhy, k jejichž krytí krycí portfolio podle 
odstavce 1 slouží.
(3) Rozhodnou-li o tom vlastníci krytých dluhopisů, s nimiž jsou spojeny 
dluhy, k jejichž krytí krycí portfolio podle odstavce 1 slouží, alespoň 
prostou většinou hlasů ve vztahu ke každé dotčené emisi krytých 
dluhopisů, musí nucený správce krytých bloků požádat Českou národní 
bankou o souhlas podle odstavce 1 a, je-li tento souhlas udělen, rozhodnout 
podle odstavce 1.
(4) Po poměrném snížení dluhů podle odstavce 1 může nucený správce 
krytých bloků se souhlasem České národní banky rozhodnout o tom, že se 
krycí portfolio podle odstavce 1 zpeněží a že kryté dluhopisy, s nimiž jsou 
spojeny dluhy, k jejichž krytí krycí portfolio podle odstavce 1 slouží, 
budou předčasně splaceny. Odstavce 2 a 3 se použijí obdobně.
(5) K poměrnému snížení dluhů podle odstavce 1 ani ke zpeněžení a 
předčasnému splacení podle odstavce 4 ani k jejich účinnosti vůči třetím 
osobám není kromě souhlasu České národní banky potřeba žádný jiný 
veřejnoprávní ani soukromoprávní souhlas ani žádné oznámení. K platnosti 
poměrného snížení dluhů nebo předčasného splacení ani k jejich účinnosti 
vůči třetím osobám se nevyžaduje jiné právní jednání než rozhodnutí 
nuceného správce krytého bloku podle odstavce 1 nebo 4.
(6) Nucený správce krytých bloků je vždy vázán rozhodnutím vlastníků 
krytých dluhopisů ohledně poměrného snížení dluhů nebo zpeněžení 
krycího portfolia a předčasného splacení krytých dluhopisů.
(7) Dojde-li k poměrnému snížení dluhů podle odstavce 1 nebo ke 
zpeněžení a předčasnému splacení podle odstavce 4, může Česká národní 
banka uložit
a) osobě vedoucí příslušnou evidenci investičních nástrojů nebo jiný 
seznam, v nichž jsou uvedeny kryté dluhopisy, s nimiž jsou tyto dluhy 
spojeny, provedení nebo změnu zápisu v evidenci nebo jiném seznamu, v 
nichž jsou tyto kryté dluhopisy uvedeny,
b) organizátorovi regulovaného trhu nebo obchodníkovi s cennými papíry 
vyřazení krytých dluhopisů, s nimiž jsou tyto dluhy spojeny, z 
obchodování na trhu s investičními nástroji, nebo opětovné přijetí krytého 
dluhopisu se sníženou jmenovitou hodnotou k obchodování na trhu s 
investičními nástroji nebo
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c) nucenému správci krytých bloků, aby zajistil stažení krytých dluhopisů, 
s nimiž jsou tyto dluhy spojeny, z oběhu za účelem jejich výměny, 
vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení.

9850 Diskrece ve vztahu k čl. 20 odst. 2 a 3 bude posouzena a případně řešena 
legislativně (ID 9850).

Článek 21 1. Členské státy zajistí ochranu investorů tím, že budou vyžadovat, aby 
úvěrové instituce vydávající kryté dluhopisy podávaly příslušným 
orgánům určeným podle čl. 18 odst. 2 zprávy s informacemi o 
programech krytých dluhopisů uvedenými v odstavci 2 tohoto článku. 
Tyto zprávy podávají úvěrové instituce pravidelně a rovněž na žádost 
uvedených příslušných orgánů. Členské státy stanoví pravidla pro 
četnost tohoto pravidelného podávání zpráv.
2. Součástí povinností v oblasti podávání zpráv, které se stanoví v 
souladu s odstavcem 1, je požadavek, aby poskytované informace 
zahrnovaly alespoň následující:
a) způsobilost aktiv a požadavky na krycí portfolio v souladu s články 
6 až 11;
b) oddělení krycích aktiv v souladu s článkem 12;
c) případnou činnost monitora krycího portfolia v souladu s článkem 
13;
d) požadavky na krytí v souladu s článkem 15;
e) rezervu v oblasti likvidity krycího portfolia v souladu s článkem 16;
f) případné podmínky pro struktury prodloužitelné splatnosti v souladu 
s článkem 17.
3. Členské státy stanoví pravidla pro informace, které mají poskytovat 
podle odstavce 2 úvěrové instituce vydávající kryté dluhopisy 
příslušným orgánům určeným podle čl. 18 odst. 2 v případě své 
platební neschopnosti nebo řešení krize.

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 32 odst. 5 a 
6

(5) Emitent krytých dluhopisů pravidelně informuje Českou národní banku 
o tom, zda a jak plní své povinnosti podle § 28c.
(6) Náležitosti a způsob vedení evidence krytých bloků podle odstavce 1 a 
způsob plnění informačních povinností emitenta krytých dluhopisů podle 
odstavce 5, včetně periodicity, stanoví Česká národní banka vyhláškou.

DT

9850

Článek 22 1. Členské státy zajistí ochranu investorů tím, že příslušným orgánům 
určeným podle čl. 18 odst. 2 svěří veškeré dohledové, vyšetřovací a 
sankční pravomoci, které jsou nezbytné pro výkon veřejného dohledu 
nad krytými dluhopisy.
2. Pravomoci uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň:
a) pravomoc vydat nebo odmítnout vydat povolení v souladu s 
článkem 19;
b) pravomoc pravidelně přezkoumávat program krytých dluhopisů s 
cílem posuzovat soulad s vnitrostátními právními předpisy 

6/1993 
ve znění 
57/2006 
375/2015

§ 1 odst. 1 Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, orgánem 
vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení 
krize.

PT
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provádějícími tuto směrnici;
c) pravomoc provádět kontroly na místě a na dálku;
d) pravomoc ukládat správní sankce a jiná správní opatření v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí článek 23;
e) pravomoc přijímat a uplatňovat dohledové pokyny týkající se 
vydávání krytých dluhopisů.

6/1993 
ve znění 
57/2006 
285/2009 
156/2010 
41/2011 
227/2013 
375/2015 
183/2017

§ 44 odst. 2 Dohled zahrnuje, nejde-li o řešení krize podle zákona upravujícího 
ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu,
a) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a 
souhlasů podle jiných právních předpisů,
b) kontrolu dodržování podmínek stanovených udělenými licencemi a 
povoleními,
c) kontrolu dodržování zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské 
unie, jestliže je k této kontrole Česká národní banka tímto zákonem nebo 
jinými právními předpisy zmocněna, a kontrolu dodržování vyhlášek 
vydaných Českou národní bankou,
d) získávání informací potřebných pro výkon dohledu podle jiných 
právních předpisů a jejich vymáhání, ověřování jejich pravdivosti, úplnosti 
a aktuálnosti,
e) ukládání opatření k nápravě a správních trestů podle tohoto zákona nebo 
jiných právních předpisů,
f) řízení o přestupcích.

Článek 23 1. Aniž je dotčeno jejich právo stanovit trestní sankce, stanoví členské 
státy pravidla zavádějící vhodné správní sankce a jiná správní opatření, 
které se použijí alespoň v těchto situacích:
a) úvěrová instituce získala povolení pro program krytých dluhopisů na 
základě nepravdivých prohlášení nebo jiným protiprávním způsobem;
b) úvěrová instituce již nesplňuje podmínky, za kterých bylo povolení 
pro program krytých dluhopisů vydáno;
c) úvěrová instituce vydá kryté dluhopisy, aniž by získala povolení v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí článek 19;
d) úvěrová instituce vydávající kryté dluhopisy nesplní požadavky 
stanovené vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí článek 4;
e) úvěrová instituce vydá kryté dluhopisy nesplňující požadavky 
stanovené vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí článek 5;
f) úvěrová instituce vydá kryté dluhopisy, které nejsou zajištěny v 
souladu s vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí článek 6;
g) úvěrová instituce vydá kryté dluhopisy, které jsou zajištěny aktivy 

190/2004 
ve znění 
307/2018

§ 40 (1) Emitent krytých dluhopisů se dopustí přestupku tím, že
a) nesplní některou z povinností podle § 28a, 28b, 28c nebo čl. 129 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,
b) nevede evidenci krytých bloků podle § 32 odst. 1,
c) nesplní informační povinnost podle § 32 odst. 5, nebo
d) neposkytne součinnost nucenému správci krytých bloků podle § 32b 
odst. 6.
(2) Nucený správce krytých bloků se dopustí přestupku tím, že
a) nevede evidenci krytých bloků podle § 32 odst. 2,
b) nevykonává činnost nuceného správce krytých bloků s odbornou péčí 
podle § 32b odst. 2,
c) neposkytne součinnost podle § 32b odst. 7,
d) nesplní některou z povinností ve vztahu k účtům podle § 32c odst. 1, 
nebo
e) nesplní povinnost podle § 32d odst. 6 nebo § 32e odst. 6 tím, že jedná v 
rozporu s rozhodnutím vlastníků krytých dluhopisů.

DT
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veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., 1. 10. 2020

                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

umístěnými mimo Unii v rozporu s požadavky stanovenými 
vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí článek 7;
h) úvěrová instituce zajistí kryté dluhopisy v seskupení struktur 
využívajících kryté dluhopisy v rámci skupiny v rozporu s požadavky 
stanovenými vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí článek 
8;
i) úvěrová instituce vydávající kryté dluhopisy nesplní podmínky pro 
společné financování stanovené vnitrostátními právními předpisy, 
jimiž se provádí článek 9;
j) úvěrová instituce vydávající kryté dluhopisy nesplní požadavky na 
složení krycího portfolia stanovené vnitrostátními právními předpisy, 
jimiž se provádí článek 10;
k) úvěrová instituce vydávající kryté dluhopisy nesplní požadavky 
týkající se derivátových smluv v krycím portfoliu stanovené 
vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí článek 11;
l) úvěrová instituce vydávající kryté dluhopisy nesplní požadavky na 
oddělení krycích aktiv v souladu s vnitrostátními právními předpisy, 
jimiž se provádí článek 12;
m) úvěrová instituce vydávající kryté dluhopisy neposkytne příslušné 
informace nebo poskytne neúplné či nepřesné informace v rozporu s 
vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí článek 14;
n) úvěrová instituce vydávající kryté dluhopisy opakovaně nebo trvale 
neudržuje rezervu v oblasti likvidity krycího portfolia v rozporu s 
vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí článek 16;
o) úvěrová instituce vydávající kryté dluhopisy se strukturami 
prodloužitelné splatnosti nesplní podmínky pro struktury 
prodloužitelné splatnosti stanovené vnitrostátními právními předpisy, 
jimiž se provádí článek 17;
p) úvěrová instituce vydávající kryté dluhopisy nepodá zprávu s 
příslušnými informacemi nebo poskytne neúplné či nepřesné 
informace o svých povinnostech v rozporu s vnitrostátními právními 
předpisy, jimiž se provádí čl. 21 odst. 2.
Členské státy se mohou rozhodnout, že nestanoví pravidla pro správní 
sankce nebo jiná správní opatření za porušení předpisů, na které se 
podle jejich vnitrostátního práva vztahují trestní sankce. V takovém 
případě členské státy sdělí Komisi příslušná trestněprávní ustanovení.
2. Sankce a opatření uvedené v odstavci 1 musí být účinné, přiměřené 
a odrazující a zahrnovat alespoň:
a) odnětí povolení pro program krytých dluhopisů;
b) veřejné oznámení v souladu s článkem 24, v němž je uvedena 

(3) Insolvenční správce, likvidátor nebo dočasný správce emitenta krytých 
dluhopisů se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost nucenému 
správci krytých bloků podle § 32b odst. 6.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do výše 20 000 
000 Kč.
(5) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.
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                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

totožnost fyzické nebo právnické osoby a povaha porušení předpisů;
c) příkaz fyzické nebo právnické osobě, aby upustila od určitého 
jednání a zdržela se jeho opakování;
d) správní peněžité sankce.
3. Členské státy rovněž zajistí, aby byly sankce a opatření uvedené v 
odstavci 1 účinně uplatňovány.
4. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 
2 při určování typu správních sankcí nebo jiných správních opatření a 
výše správních peněžitých sankcí zohlednily všechny tyto okolnosti, 
pokud jsou relevantní:
a) závažnost a doba trvání porušení předpisů;
b) stupeň odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby odpovědné za 
porušení předpisů;
c) finanční situace fyzické nebo právnické osoby odpovědné za 
porušení předpisů, mimo jiné podle celkového obratu právnické osoby 
nebo ročního příjmu fyzické osoby;
d) význam zisku, který fyzická nebo právnická osoba odpovědná za 
porušení předpisů v důsledku porušení nabyla, nebo ztráty, které se 
takto vyhnula, pokud je lze určit;
e) ztráty způsobené porušením předpisů třetím stranám, pokud je lze 
určit;
f) úroveň spolupráce fyzické nebo právnické osoby odpovědné za 
porušení předpisů s příslušnými orgány určenými v souladu s čl. 18 
odst. 2;
g) jakékoliv předchozí porušení předpisů fyzickou nebo právnickou 
osobou odpovědnou za porušení;
h) jakékoliv skutečné nebo potenciální systémové důsledky porušení 
předpisů.
5. Pokud se odstavec 1 použije pro právnické osoby, členské státy 
rovněž zajistí, aby příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 2 
uplatnily správní sankce a jiná správní opatření stanovené v odstavci 2 
tohoto článku na členy řídícího orgánu a na další fyzické osoby, které 
nesou podle vnitrostátního práva odpovědnost za dané porušení 
předpisů.
6. Členské státy zajistí, aby před přijetím rozhodnutí o uložení 
správních sankcí nebo jiných správních opatření uvedených v odstavci 
2 tohoto článku poskytly příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 2 
dotčené fyzické nebo právnické osobě možnost vyjádřit se. Pro přijetí 
těchto jiných správních opatření mohou být uplatněny výjimky z práva 



Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie                                                                                                                               

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno                                  Informace-zadost-106_Pr-001_2021-06-15_Info-106-99-MF-
17681-2021-48.docx    str. 28 z 34  

Celex: 32019L2162 Lhůta pro implementaci 8. 7. 2021 Úřední věstník                    L 328/29 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Bízek 1. 10. 2020
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a 

veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., 1. 10. 2020

                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
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Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

být vyslechnut, je-li nutné učinit bezodkladné kroky, aby se předešlo 
významným ztrátám způsobeným třetím osobám nebo závažnému 
narušení finančního systému. V takovém případě musí mít dotyčná 
osoba právo vyjádřit se co nejdříve po přijetí správního opatření a v 
případě potřeby musí být toto opatření přezkoumáno.
7. Členské státy zajistí, aby veškerá rozhodnutí o uložení správních 
sankcí nebo jiných správních opatření uvedených v odstavci 2 byla 
řádně odůvodněna a aby bylo možné podat proti nim opravný 
prostředek.

9850

Článek 24 1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní právní předpisy, jimiž se 
provádí tato směrnice, obsahovaly pravidla vyžadující, aby byly 
správní sankce a jiná správní opatření bez zbytečného odkladu 
zveřejňovány na úředních internetových stránkách příslušných orgánů 
určených podle čl. 18 odst. 2. Stejné povinnosti platí v případě, kdy se 
členský stát rozhodne stanovit trestní sankce podle čl. 23 odst. 1 
druhého pododstavce.
2. Pravidla přijatá podle odstavce 1 vyžadují přinejmenším to, aby bylo 
zveřejněno každé rozhodnutí, proti kterému nemůže nebo již nemůže 
být podán opravný prostředek a které bylo přijato kvůli porušení 
vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí tato směrnice.
3. Členské státy zajistí, aby zveřejněné informace zahrnovaly druh a 
povahu porušení právních předpisů a totožnost fyzické nebo právnické 
osoby, které se sankce nebo opatření ukládá. S výhradou odstavce 4 
členské státy dále zajistí, aby byly tyto informace zveřejněny bez 
zbytečného odkladu poté, co je adresát informován o této sankci či o 
tomto opatření a o zveřejnění rozhodnutí o uložení sankce nebo 
opatření na úředních internetových stránkách příslušných orgánů 
určených podle čl. 18 odst. 2.
4. Pokud členské státy povolí zveřejňování rozhodnutí o uložení sankcí 
nebo jiných opaření, proti nimž lze podat opravný prostředek, zveřejní 
příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 2 bez zbytečného odkladu na 
svých úředních internetových stránkách také informace o stavu řízení o 
opravném prostředku a jeho výsledku.
5. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 
2 zveřejnily rozhodnutí o uložení sankce nebo opatření anonymně a v 
souladu s vnitrostátním právem ve všech níže uvedených případech:
a) pokud jsou sankce nebo opatření uloženy fyzické osobě a zveřejnění 
osobních údajů je shledáno jako nepřiměřené;
b) pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo 

15/1998 
ve znění 
148/2016 
183/2017

§ 14 (1) Česká národní banka uveřejňuje na svých internetových stránkách 
pravomocná nebo vykonatelná rozhodnutí, která vydala podle tohoto 
zákona nebo zvláštních právních předpisů v oblasti kapitálového trhu1), a 
to vždy s anonymizovanými údaji třetích osob a tak, aby nebyly 
zpřístupněny informace, na které se vztahuje zákon upravující ochranu 
utajovaných informací.
(2) Rozhodnutí podle odstavce 1 může být uveřejněno bez uvedení 
identifikačních údajů osoby, které se týká (dále jen "dotčená osoba"), 
jestliže by uveřejnění
a) bylo vůči dotčené osobě na základě předchozího posouzení zjevně 
nepřiměřené,
b) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou a vážnou újmu,
c) ohrozilo stabilitu finančního trhu, nebo
d) ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení.
(3) V případě postupu podle odstavce 2 mohou být identifikační údaje 
dotčené osoby uveřejněny poté, co důvody podle odstavce 2 pominou. 
Není-li postup podle odstavce 2 postačující, lze uveřejnění rozhodnutí 
odložit až do doby, než důvody podle odstavce 2 pominou.
(4) Rozhodnutí podle odstavce 1 o uložení správního trestu za přestupek, 
opatření k nápravě nebo jiného opatření musí být uveřejněno nejméně po 
dobu 5 let. Osobní údaje podle zákona upravujícího ochranu osobních 
údajů týkající se dotčené osoby, které jsou obsažené v takovém rozhodnutí, 
mohou být uveřejněny nejdéle po dobu 5 let.
(5) Je-li proti uveřejněnému rozhodnutí podána žaloba, uveřejní Česká 
národní banka tuto skutečnost na svých internetových stránkách. Česká 
národní banka uveřejní stejným způsobem i informaci o výsledku soudního 
přezkumu.
____________________ 
1) Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o 

PT
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*

Poznámka

probíhající trestní vyšetřování;
c) pokud by zveřejnění, nakolik to lze určit, způsobilo zúčastněným 
úvěrovým institucím nebo fyzickým osobám nepřiměřenou škodu.
6. Pokud členský stát zveřejňuje rozhodnutí o uložení sankce nebo 
opatření anonymně, může povolit, aby bylo zveřejnění příslušných 
údajů odloženo.
7. Členské státy zajistí, aby bylo zveřejněno také každé pravomocné 
rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje rozhodnutí o uložení sankce nebo 
opatření.
8. Členské státy zajistí, aby informace zveřejněné podle odstavců 2 až 
6 zůstaly na úředních internetových stránkách příslušných orgánů 
určených podle čl. 18 odst. 2 po dobu nejméně pěti let ode dne svého 
zveřejnění. Osobní údaje, jež takové zveřejněné informace obsahují, 
jsou na úředních internetových stránkách uchovávány pouze po 
nezbytnou dobu a v souladu s platnými pravidly ochrany osobních 
údajů. Tato doba uchovávání se stanoví s ohledem na promlčecí lhůty 
stanovené v právních předpisech dotčených členských států, avšak v 
žádném případě nesmí být delší než deset let.
9. Příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 2 informují orgán EBA o 
veškerých uložených správních sankcích a jiných správních 
opatřeních, včetně veškerých opravných prostředků případně podaných 
proti nim a jejich výsledků. Členské státy zajistí, aby tyto příslušné 
orgány obdržely informace a podrobnosti o pravomocném rozsudku v 
souvislosti s uložením případné trestní sankce a aby je předaly také 
orgánu EBA.
10. EBA vede centrální databázi správních sankcí a jiných správních 
opatření, které mu byly sděleny. Tato databáze je přístupná pouze 
příslušným orgánům určeným podle čl. 18 odst. 2 a aktualizuje se na 
základě informací poskytnutých těmito příslušnými orgány v souladu s 
odstavcem 9 tohoto článku.

změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů.
Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů.
Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších 
předpisů.
Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění 
pozdějších předpisů.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění 
pozdějších předpisů.

9850

Článek 25 1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 
2 úzce spolupracovaly s příslušnými orgány vykonávajícími obecný 
dohled nad úvěrovými institucemi v souladu s příslušnými právními 
předpisy Unie, které se na tyto instituce vztahují, a v případě řešení 
krize úvěrové instituce vydávající kryté dluhopisy s orgánem 
příslušným k řešení krize.
2. Členské státy dále zajistí, aby příslušné orgány určené podle čl. 18 
odst. 2 úzce spolupracovaly mezi sebou navzájem. Tato spolupráce 
zahrnuje vzájemné poskytování veškerých informací, které jsou 

9850 NT
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Celex: 32019L2162 Lhůta pro implementaci 8. 7. 2021 Úřední věstník                    L 328/29 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Bízek 1. 10. 2020
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a 

veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., 1. 10. 2020

                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

významné pro výkon úkolů dohledu dotčeného jiného orgánu podle 
vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí tato směrnice.
3. Pro účely druhé věty odstavce 2 tohoto článku členské státy zajistí, 
aby příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 2 sdělovaly:
a) veškeré významné informace na žádost jiného příslušného orgánu 
určeného podle čl. 18 odst. 2 a
b) veškeré zásadní informace jiným příslušným orgánům určeným 
podle čl. 18 odst. 2 v jiných členských státech z vlastního podnětu.
4. Členské státy také zajistí, aby příslušné orgány určené podle čl. 18 
odst. 2 pro účely této směrnice spolupracovaly s orgánem EBA nebo, 
je-li to relevantní, s Evropským orgánem dohledu (Evropským 
orgánem pro cenné papíry a trhy), zřízeným nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (18).
5. Pro účely tohoto článku se informace považují za zásadní, jestliže by 
mohly podstatně ovlivnit posouzení vydávání krytých dluhopisů v 
jiném členském státě.

Článek 26 1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 
2 na svých úředních internetových stránkách zveřejňovaly tyto 
informace:
a) znění přijatých vnitrostátních právních a správních předpisů a 
obecných pokynů týkajících se vydávání krytých dluhopisů;
b) seznam úvěrových institucí, jimž bylo uděleno povolení vydávat 
kryté dluhopisy;
c) seznam krytých dluhopisů, které mají oprávnění používat označení 
„evropský krytý dluhopis“, a seznam krytých dluhopisů, které mají 
oprávnění používat označení „evropský krytý dluhopis (prémiový)“.
2. Informace zveřejňované v souladu s odstavcem 1 musí být 
dostatečné k tomu, aby bylo možné smysluplně srovnávat přístupy 
uplatňované příslušnými orgány různých členských států určenými 
podle čl. 18 odst. 2. Tyto informace se aktualizují, tak aby 
zohledňovaly veškeré změny.
3. Příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 2 každoročně oznamují 
orgánu EBA seznam úvěrových institucí uvedený v odst. 1 písm. b) a 
seznam krytých dluhopisů uvedený v odst. 1 písm. c).

9850 NT

Článek 27 1. Členské státy zajistí, aby se označení „evropský krytý dluhopis“ a 
jeho úřední překlad do všech úředních jazyků Unie používaly pouze 
pro kryté dluhopisy, které splňují požadavky stanovené vnitrostátními 
právními předpisy, jimiž se provádí tato směrnice.
2. Členské státy zajistí, aby se označení „evropský krytý dluhopis 

9850 NT
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Celex: 32019L2162 Lhůta pro implementaci 8. 7. 2021 Úřední věstník                    L 328/29 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Bízek 1. 10. 2020
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a 

veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., 1. 10. 2020

                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

(prémiový)“ a jeho úřední překlad do všech úředních jazyků Unie 
používaly pouze pro kryté dluhopisy, které splňují požadavky 
stanovené vnitrostátními právními předpisy, jimiž se provádí tato 
směrnice, a požadavky stanovené v článku 129 nařízení (EU) č. 
575/2013 ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/2160 (19).

Článek 28 V článku 52 směrnice 2009/65/ES se odstavec 4 mění takto:
1) první pododstavec se nahrazuje tímto:
„4. Členské státy mohou limit ve výši 5 % stanovený v odst. 1 prvním 
pododstavci zvýšit nejvýše na 25 % v případě dluhopisů, které byly 
vydány před 8. červencem 2022 a splňovaly požadavky stanovené v 
tomto odstavci ve znění platném ke dni svého vydání, nebo v případě 
dluhopisů odpovídajících definici krytých dluhopisů podle čl. 3 bodu 1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 (*1).
(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 
27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu 
nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU 
(Úř. věst. L 328, 18.12.2019, s. 29).“;" 
2) třetí pododstavec se zrušuje.

9850 NT

Článek 29 V čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/59/EU se bod 96 nahrazuje tímto:
„96) „krytým dluhopisem“ krytý dluhopis ve smyslu čl. 3 bodu 1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 (*2)nebo, 
pokud jde o nástroj vydaný před 8. červencem 2022, dluhopis uvedený 
v čl. 52 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES 
(*3) ve znění platném ke dni jeho vydání;

9850 NT

Článek 30 1. Členské státy zajistí, aby kryté dluhopisy vydané před 8. červencem 
2022 a splňující požadavky stanovené v čl. 52 odst. 4 směrnice 
2009/65/ES ve znění platném ke dni svého vydání nepodléhaly 
požadavkům stanoveným v článcích 5 až 12 a článcích 15, 16, 17 a 19 
této směrnice, ale aby mohly být až do své splatnosti nadále 
označovány jako kryté dluhopisy v souladu s touto směrnicí.
Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené podle čl. 18 odst. 2 
této směrnice dohlížely na soulad krytých dluhopisů vydaných před 8. 
červencem 2022 s požadavky stanovenými v čl. 52 odst. 4 směrnice 
2009/65/ES ve znění platném ke dni jejich vydání, jakož i s požadavky 
této směrnice, jsou-li použitelné podle prvního pododstavce tohoto 
odstavce.
2. Členské státy mohou použít odstavec 1 i na navyšované emise 
krytých dluhopisů, u nichž je ISIN přiděleno před 8. červencem 2022, 
po dobu až 24 měsíců po uvedeném dni, pokud tyto emise splňují 

9850 NT
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Celex: 32019L2162 Lhůta pro implementaci 8. 7. 2021 Úřední věstník                    L 328/29 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Bízek 1. 10. 2020
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a 

veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., 1. 10. 2020

                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

všechny následující požadavky:
a) datum splatnosti krytého dluhopisu je před 8. červencem 2027;
b) celkový objem navýšení emisí provedených po 8. červenci 2022 
nepřesahuje dvojnásobek celkového objemu emise nesplacených 
krytých dluhopisů k uvedenému dni;
c) celkový objem emise krytého dluhopisu v době splatnosti 
nepřesahuje 6 000 000 000 EUR nebo odpovídající částku v domácí 
měně;
d) kolaterál se nachází v členském státě, který uplatňuje odstavec 1 na 
navýšení emisí krytých dluhopisů.

9850 Diskrece ve vztahu k čl. 30 odst. 2 bude posouzena a případně řešena 
legislativně (ID 9850).

Článek 31 1. Do 8. července 2024 Komise v úzké spolupráci s orgánem EBA 
předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, případně spolu s 
legislativním návrhem, o tom, zda a případně jakým způsobem by 
mohl být zaveden režim rovnocennosti pro úvěrové instituce z třetích 
zemí vydávající kryté dluhopisy a investory do těchto krytých 
dluhopisů, přičemž zohlední mezinárodní vývoj v oblasti krytých 
dluhopisů, zejména vývoj legislativní úpravy v třetích zemích.
2. Do 8. července 2025 Komise v úzké spolupráci s orgánem EBA 
předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění této 
směrnice s ohledem na úroveň ochrany investorů a o vývoji v oblasti 
vydávání krytých dluhopisů v Unii. Tato zpráva obsáhne doporučení o 
dalších krocích. Zpráva zahrne informace o:
a) vývoji počtu povolení k vydávání krytých dluhopisů;
b) vývoji počtu krytých dluhopisů vydaných v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy, jimiž se provádí tato směrnice, a s článkem 129 
nařízení (EU) č. 575/2013;
c) vývoji v oblasti aktiv využívaných jako kolaterál při vydávání 
krytých dluhopisů;
d) vývoji míry přezajištění;
e) přeshraničních investicích do krytých dluhopisů, včetně přílivu 
investic z třetích zemí a odlivu investic do třetích zemí;
f) vývoji v oblasti vydávání krytých dluhopisů se strukturami 
prodloužitelné splatnosti;
g) vývoji v oblasti rizik a přínosů plynoucích z použití expozic podle 
čl. 129 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013;
h) fungování trhů s krytými dluhopisy.
3. Členské státy předají Komisi informace o věcech uvedených v 

Nerelevantní z hlediska transpozice. Povinnost je uložena Evropské komisi. NT
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Celex: 32019L2162 Lhůta pro implementaci 8. 7. 2021 Úřední věstník                    L 328/29 Gestor MF Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Tomáš Bízek 1. 10. 2020
Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a 

veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU
Schválil (jméno+datum): Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M., 1. 10. 2020

                                                                Právní předpis EU              Implementační předpisy ČR
Ustanovení (článek,odst., 
písm., atd.)

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
odst., písm., atd.)

Citace ustanovení Vyhodnocení 
*

Poznámka

odstavci 2 do 8. července 2024.
4. Do 8. července 2024 po zadání a obdržení studie o posouzení rizik a 
přínosů vyplývajících z krytých dluhopisů se strukturami 
prodloužitelné splatnosti a po konzultaci s orgánem EBA přijme 
Komise zprávu a předloží tuto studii a tuto zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, případně spolu s legislativním návrhem.
5. Do 8. července 2024 přijme Komise zprávu o možnosti zavedení 
nástroje dvojího postihu pod názvem „evropské zajištěné cenné 
papíry“. Komise tuto zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě, 
případně spolu s legislativním návrhem.

Článek 32 1. Členské státy do 8. července 2021 přijmou a zveřejní právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
Použijí tyto předpisy nejpozději ode dne 8. července 2022.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto 
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

9850 NT

Článek 33 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 
Úředním věstníku Evropské unie.

Nerelevantní z hlediska transpozice. Jedná se o deklaratorní ustanovení. NT

Článek 34 Tato směrnice je určena členským státům. Nerelevantní z hlediska transpozice. Jedná se o deklaratorní ustanovení. NT

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu

1. 6/1993 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 1. 1. 1993
2. 15/1998 Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů 1. 4. 1998
3. 190/2004 Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů 1. 5. 2004
4. 57/2006 Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 1. 4. 2006
5. 182/2006 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 1. 1. 2008
6. 319/2006 Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů 
15. 7. 2006

7. 285/2009 Zákon č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 1. 11. 2009
8. 156/2010 Zákon č. 156/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 5. 6. 2010
9. 160/2010 Zákon č. 160/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách 7. 6. 2010
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10. 41/2011 Zákon č. 41/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy 
a obchodníky s cennými papíry

28. 2. 2011

11. 428/2011 Zákon č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření 28. 12. 2011
12. 227/2013 Zákon č. 227/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 17. 8. 2013
13. 303/2013 Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 1. 1. 2014
14. 241/2013 Zákon č. 241/2013 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
19. 8. 2013

15. 374/2015 Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 1. 1. 2016
16. 375/2015 Zákon č. 375/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému 

pojištění vkladů
1. 1. 2016

17. 377/2015 Zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 1. 1. 2016
18. 148/2016 Zákon č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. 6. 2016
19. 183/2017 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 1. 7. 2017
20. 182/2018 Zákon č. 182/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další souvisejí 1. 10. 2018
21. 307/2018 Zákon č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 4. 1. 2019

2. Seznam návrhů pčedpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy

Předpokládané 
datum předložení 

vládě 

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti

1. 9850 MF Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie týkajících 
se unie kapitálových trhů

1. 11. 2019 30. 9. 2020 1. 7. 2021

2.
3.
4.
5.

3. Poznámky 
Poř.č. Text poznámky


