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89
V Y HLÁŠ K A
ze dne 16. března 2011,
kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank,
spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů

Česká národní banka stanoví podle § 12a odst. 8
písm. a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
zákona č. 41/2011 Sb., podle § 8 odst. 9 písm. a)
zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 41/2011 Sb., a podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 41/2011
Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev
a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších
předpisů, se mění takto:
1. V § 1 se na konci textu písmena c) doplňují
slova „a pravidla pro převod rizik“.
2. V § 3 odstavec 2 zní:
„(2) Tato vyhláška se dále vztahuje na povinnou
osobu, která je obchodníkem s cennými papíry podle
§ 8a odst. 1, 2, anebo 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, s výjimkou ustanovení části třetí hlavy II,
části páté hlavy II, části šesté a ustanovení o podrobnějších požadavcích na řízení vybraných rizik podle přílohy č. 1 této vyhlášky; na povinnou osobu, která je
obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 2, 3,
anebo § 9b odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém
trhu, se dále nevztahuje část pátá hlava I.“.
3. V části páté se za hlavu I vkládá nová hlava II,
která včetně nadpisů zní:

cem, sponzorem nebo původním věřitelem, může být
vystavena úvěrovému riziku ze sekuritizované expozice
v obchodním nebo investičním portfoliu pouze tehdy,
pokud ji původce, sponzor nebo původní věřitel výslovně informuje, že si průběžně ponechává významný
čistý ekonomický podíl.
(2) Ponecháním významného čistého ekonomického podílu se rozumí ponechání
a) alespoň 5 % jmenovité hodnoty každé tranše převedené investorům,
b) podílu původce ve výši alespoň 5 % jmenovité
hodnoty sekuritizovaných expozic v případě sekuritizace revolvingových expozic,
c) náhodně vybraných expozic, které odpovídají alespoň 5 % jmenovité hodnoty sekuritizovaných
expozic a které by jinak byly sekuritizovány
v rámci dané sekuritizační transakce, za podmínky,
že počet expozic určených na počátku k sekuritizaci je alespoň 100, nebo
d) tranše první ztráty a případně dalších tranší, které
znamenají stejné nebo vyšší riziko než tranše
převedené investorům a které nejsou splatné dříve
než tranše převedené investorům tak, aby expozice, které jsou ponechány, činily v úhrnu alespoň
5 % jmenovité hodnoty sekuritizovaných expozic.
(3) Výše čistého ekonomického podílu se určuje
podle jmenovité hodnoty podrozvahových položek
na počátku sekuritizace a je průběžně udržována. Čistý
ekonomický podíl nelze převést a rovněž nemůže být
předmětem zajištění nebo krátké pozice.
(4) Požadavek ponechání významného čistého
ekonomického podílu se na jednu sekuritizační transakci neuplatňuje opakovaně.

„HL A V A II
PRAVIDLA PRO PŘEVOD RIZIK
Ponechání čistého ekonomického podílu
§ 189b
(1) Povinná osoba, kromě případů, kdy je původ-

§ 189c
(1) Evropská ovládající banka nebo evropská finanční holdingová osoba může na konsolidovaném základě splnit požadavek ponechání čistého ekonomického podílu, sekuritizuje-li sama nebo prostřednictvím
ovládané osoby v pozici původce nebo sponzora expo-
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zice více úvěrových institucí, obchodníků s cennými
papíry nebo finančních institucí, nad kterými je vykonáván dohled na konsolidovaném základě.
(2) Ustanovení odstavce 1 se použije pouze v případě, kdy se úvěrová instituce, obchodník s cennými
papíry nebo finanční instituce, která je původcem sekuritizovaných expozic, zavázala k plnění požadavků
podle § 189e odst. 1 a bez zbytečného odkladu poskytuje dalšímu původci nebo sponzorovi a příslušné
evropské ovládající bance nebo evropské finanční holdingové osobě informace potřebné k plnění požadavků
podle § 189e odst. 3.
(3) Požadavek ponechání významného čistého
ekonomického podílu se neuplatňuje v případech, kdy
sekuritizovaná expozice představuje pohledávku, anebo
podmíněnou pohledávku vůči
a) centrální vládě nebo centrální bance,
b) regionální vládě, místnímu orgánu nebo organizaci
veřejného sektoru z členského státu,
c) instituci, které je podle standardizovaného přístupu přiřazena riziková váha 50 %, anebo nižší,
nebo
d) mezinárodní rozvojové bance.
(4) Požadavek ponechání významného čistého
ekonomického podílu se neuplatňuje také v případě,
kdy sekuritizovaná expozice představuje pohledávku,
anebo podmíněnou pohledávku, která je v celé výši zajištěna bezpodmínečnou a neodvolatelnou zárukou
osoby podle odstavce 3.
(5) Požadavek ponechání významného čistého
ekonomického podílu se dále neuplatňuje na
a) transakce založené na jasném, transparentním a dostupném indexu, jehož podkladové referenční nástroje jsou stejné jako nástroje, které tvoří široce
obchodovaný index, nebo jehož podkladové referenční nástroje jsou jiné obchodovatelné cenné papíry, které nejsou sekuritizovanými expozicemi, a
b) syndikované úvěry, pohledávky nabyté za úplatu
nebo swapy úvěrového selhání, pokud nejsou tyto
nástroje použity k zajištění nebo opětovné sekuritizaci sekuritizace, na kterou se vztahuje požadavek ponechání významného čistého ekonomického podílu.
§ 189d
Obezřetnost investora
(1) Povinná osoba, která je investorem, uplatňuje,
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s ohledem na složení obchodního nebo investičního
portfolia a úměrně k rizikovému profilu svých investic
do sekuritizovaných expozic, postupy, které umožňují
uceleně a důkladně zaznamenávat, analyzovat a porozumět těmto skutečnostem týkajícím se každé sekuritizované expozice:
a) informace poskytnuté původcem nebo sponzorem
za účelem vymezení čistého ekonomického podílu,
který bude průběžně udržovat v dané sekuritizaci,
b) riziková charakteristika individuálních sekuritizovaných expozic,
c) riziková charakteristika podkladových expozic sekuritizované expozice,
d) reputace a ztráty vzniklé z dřívějších sekuritizací
původce nebo sponzora v relevantních třídách
podkladových expozic sekuritizované expozice,
e) informace poskytované původcem, sponzorem, jejich zástupcem nebo poradcem o uskutečnění
řádné kontroly sekuritizovaných expozic a tam,
kde je to relevantní, o uskutečnění řádné kontroly
podkladových expozic,
f) metody a koncepce, na nichž je založeno oceňování podkladových expozic, je-li to relevantní,
a postupy přijaté původcem nebo sponzorem za
účelem zajištění nezávislosti oceňovatele a
g) veškeré strukturální rysy dané sekuritizace, které
mohou mít zásadní dopad na výkonnost sekuritizované expozice.
(2) Splnění požadavků podle odstavce 1 je povinná osoba schopna doložit České národní bance
před uskutečněním investice a v odůvodněných případech i následně.
(3) Povinná osoba, která je investorem, provádí
pravidelné stresové testování, které je přiměřené příslušné sekuritizované expozici. Může přitom využít finanční modely od ratingové agentury za předpokladu,
že je schopna na vyžádání doložit, že před provedením
investice postupovala s odbornou péčí při validaci relevantních předpokladů a struktury modelu a při porozumění postupu, předpokladům a výsledkům.
(4) Povinná osoba, která není původcem, sponzorem nebo původním věřitelem, stanoví za účelem
průběžného a včasného sledování výkonnosti sekuritizovaných expozic postupy odpovídající složení jejího
obchodního nebo investičního portfolia a úměrné rizikovému profilu jejích investic do sekuritizovaných
expozic. V relevantních případech sleduje rovněž údaje o typu expozice, podílu podkladových expozic po
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splatnosti 30, 60 nebo 90 dnů, míře selhání, míře předčasného splacení, podkladových expozicích, u nichž
bylo zahájeno vymáhání zajištění, typu zajištění a míře
využití zajištění, rozložení četností kvantitativního
úvěrového hodnocení nebo jiného měřítka úvěruschopnosti podkladových expozic, odvětvovém a geografickém členění, rozložení četností poměru úvěru k hodnotě nemovitosti s šířkou pásem, která umožňují potřebný rozbor citlivosti podkladových expozic.
(5) Je-li podkladová expozice zároveň sekuritizovanou expozicí, disponuje povinná osoba, která není
původcem, sponzorem nebo původním věřitelem, údaji
podle odstavce 4 ve vztahu k těmto podkladovým sekuritizovaným expozicím i ve vztahu ke znakům a výkonnosti jejich podkladových seskupení.
(6) Povinná osoba, která není původcem, sponzorem nebo původním věřitelem, musí být podrobně obeznámena s veškerými strukturálními prvky sekuritizované expozice, které by mohly významně ovlivnit výkonnost expozice, zejména pokud se jedná o smluvní
rozložení toků hotovosti a souvisejících spouštěcích mechanismů, úvěrová posílení, posílení likvidity,
spouštěcí mechanismy založené na tržní hodnotě nebo
speciální vymezení selhání pro daný obchod.
(7) Nejsou-li splněny požadavky podle odstavců 1
až 6 a § 189e odst. 3 v jakémkoli významném ohledu
z důvodu jednání povinné osoby, uplatňuje se na sekuritizovanou expozici přiměřená dodatečná riziková
váha stanovená Českou národní bankou ve výši alespoň
2,5násobku rizikové váhy, která se přiřazuje příslušným pozicím podle přílohy č. 17 nebo 18 této vyhlášky.
Dodatečná riziková váha se zvyšuje s každým porušením povinnosti jednat s odbornou péčí. Výsledná riziková váha přitom nepřesáhne 1 250 %. Česká národní
banka může přihlédnout k výjimkám podle § 189c
odst. 3 až 5 a snížit rizikovou váhu, která se uplatňuje
podle tohoto odstavce.
§ 189e
Obezřetnost původce a sponzora
(1) Povinná osoba, která je sponzorem nebo původcem, uplatňuje na expozici určenou k sekuritizaci
pravidla pro poskytování úvěrů podle přílohy č. 1 části 1 písm. A. bodu I této vyhlášky tak, jako kdyby se
jednalo o expozici určenou k zařazení do vlastního obchodního nebo investičního portfolia. Povinná osoba
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podle věty první uplatňuje stejné postupy pro schvalování a tam, kde je to relevantní, pro doplnění, obnovení
a refinancování úvěru. Tato povinná osoba dále uplatňuje stejné standardy pro rozbor účastí nebo úpisů v sekuritizačních emisích nabytých od jiné osoby bez
ohledu na to, zda tyto účasti nebo úpisy zařadí do obchodního nebo investičního portfolia.
(2) Nejsou-li splněny požadavky podle odstavce 1, nepostupuje povinná osoba, která je původcem, podle § 109 odst. 1 a § 110 odst. 1 a nevylučuje
sekuritizované expozice ze stanovení kapitálového požadavku.
(3) Povinná osoba, která je sponzorem nebo původcem, poskytuje investorovi informaci o míře svého
závazku udržovat čistý ekonomický podíl v sekuritizaci. Tato povinná osoba dále zajistí, aby měl případný
budoucí investor snadný přístup ke všem příslušným
významným údajům o úvěrové kvalitě a výkonnosti
jednotlivých podkladových expozic, peněžních tocích
a zajištění, jakož i k údajům, které jsou nezbytné k provedení uceleného a informačně kvalitního stresového
testování peněžních toků a hodnot zajištění podkladové
expozice. Příslušné významné údaje se stanovují k datu
sekuritizace, anebo později v případech, kdy je to odůvodněné vzhledem k povaze této sekuritizace.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Ustanovení § 189b až 189e vyhlášky č. 123/
/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
této vyhlášky, se vztahují na sekuritizace, které se uskuteční ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Od 1. ledna 2015 se ustanovení § 189b až 189e
vyhlášky č. 123/2007 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky, vztahují i na sekuritizace, které se uskutečnily přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, pokud ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky dojde u těchto sekuritizací k doplnění podkladových expozic nebo k jejich nahrazení novými
podkladovými expozicemi.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

