
VIII. 

 

Teze vyhlášky o evidenci krytých bloků a informačních povinnostech emitenta krytých 

dluhopisů 

 

 

Zmocnění pro vyhlášku 

- § 32 odst. 6 zákona č. 190/2004 Sb., ve znění zákona č. ../201. Sb. 

 

Platná úprava, kterou vyhláška nahradí 

- Vyhláška č. 164/2014 Sb., o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních 

povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů 

 

Obsah vyhlášky 

- Evidence krytých bloků  

- Informační povinnosti emitenta 

 

Evidence krytých bloků 

 

- Evidence bude členěna v souladu s § 32 odst. 3 návrhu zákona na rejstřík krycích aktiv, 

evidenci věcí souvisejících s krycími aktivy, evidenci dluhů z krytých dluhopisů 

a evidenci dluhů souvisejících s dluhy z krytých dluhopisů (v současné době se evidence 

člení na registr krytí a knihu krytí). 

  

- Funkci registru krytí, který obsahuje seznam pohledávek sloužících ke krytí závazků 

z dluhopisů, nahradí rejstřík krycích aktiv a evidence věcí souvisejících s krycími aktivy. 

Položky v těchto dvou seznamech tvoří tzv. krycí portfolio, které vymezuje majetek 

emitenta ke krytí dluhů z krytých dluhopisů. Pro účely testů krytí (102% a 85% testy) 

slouží pouze vybrané položky v rejstříku krytých aktiv, a proto se v případě rejstříku bude 

kromě jmenovité hodnoty sledovat i hodnota pro účely testů. To je podobné současné 

úpravě. Obecně náležitosti rejstříku krycích aktiv budou vycházet z náležitostí registru 

krytí s tím, že navíc bude nutné evidovat druh krycího aktiva podle čl. 129 nařízení 

575/2013 (CRR), případně podle § 31 odst. 2 návrhu zákona. Kromě toho budou upraveny 

náležitosti evidence souvisejících aktiv, jejichž povaze neodpovídají současné náležitosti 

registru krytí.  

 

- Funkci knihy krytí, která podle platné úpravy v zásadě obsahuje seznam závazků z HZL 

(a související krytí), nově nahradí dva seznamy, a to evidence dluhů z krytých dluhopisů 

a evidence souvisejících dluhů. Podobně jako v případě krycích aktiv i zde se bude při 

stanovení náležitostí evidence v maximální míře vycházet z náležitostí knihy krytí, aby se 

omezil rozsah změn. K potřebným dodatečným informacím patří zejména informace 

(i) druhu dluhopisu, (ii) o souladu s nařízením 575/2013 (CRR), (ii) o tom, zda je dluhopis 

v oběhu, (iii) o tom, zda je dluhopis vydán a (iv) o dodatečných pravidlech podle emisních 

podmínek.  
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- Náležitostí evidence bude také identifikace jednotlivých krytých bloků včetně celkové 

částky krycích aktiv pro účely testů a dluhů, které kryjí (včetně druhu dluhopisů, aby bylo 

možné určit, jaký test je pro daný blok závazný).  

 

Informační povinnost emitenta krytých dluhopisů vůči ČNB 

 

- Bude řešena náhradou za výkaz DISIFE 85 s tím, že lze očekávat menší rozsah nového 

výkazu, neboť ČNB může využívat informace podle nařízení Komise č. 680/2014, 

konkrétně údaje z výkazu k zatíženým aktivům (v metodice ČNB AES10_31 - Kryté 

dluhopisy).  

 

- Nový výkaz bude využívat stejné identifikátory pro jednotlivé kryté bloky, jaké jsou 

přiřazeny podle nařízení Komise č. 680/2014 pro jednotlivá krycí portfolia, čímž dojde 

k propojení obou výkazů. Dále by mohlo být postačující, aby nový výkaz obsahoval jen 

souhrnné informace o plnění testů krytí za jednotlivé kryté bloky a druh krytých dluhopisů 

v daném bloku.    
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