
 
 

PRIBOR získal pevné ukotvení podle evropské legislativy 
Praha, 11. prosince 2018 – Společnost Czech Financial Benchmark Facility (CFBF), administrátor 
PRIBORu, získala jako první v kontinentální Evropě autorizaci k činnosti administrátora referenčních 
úrokových sazeb podle evropského nařízení pro regulaci finančních referenčních hodnot. 

Dne 11. prosince 2018 získala společnost CFBF autorizaci k činnosti administrátora referenčních 
úrokových sazeb podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (BMR), které nabylo 
účinnosti k 1. lednu 2018. Tato regulace má za cíl učinit referenční sazby jednak více transparentními 
a robustními, stejně tak jako unifikovat pravidla, kterým mají tyto sazby podléhat. Podle této regulace 
je na území EU povoleno používání pouze těch referenčních úrokových sazeb, které jsou poskytovány 
schváleným administrátorem podle BMR. Referenční úroková hodnota, která nebude splňovat tuto 
podmínku nejpozději k 31. prosinci 2019, tak nebude moci být používána institucemi dohlíženými na 
území EU. 

Transparentnost PRIBORu zaručují přísná pravidla a kontrola 
PRIBOR, neboli Prague InterBank Offered Rate, je referenční úroková sazba patřící do rodiny tzv. IBORů 
(InterBank Offered Rates). Mezi nejrozšířenější IBORy patří mimo jiné LIBOR v Londýně a EURIBOR v 
kontinentální Evropě. Tyto sazby obecně fungují jako indikace toho, za kolik jsou banky ochotny 
nabídnout peníze na mezibankovním trhu a ve výsledku tedy odrážejí hodnotu peněz na trhu. „PRIBOR 
vnáší do trhu prvek transparentnosti a poskytuje cennou informaci o aktuální hodnotě peněz, a to jak 
finančním a nefinančním firmám, tak i občanům, státu a centrální bance. Je tedy významnou informací 
pro všechny, kteří chtějí investovat, stejně jako pro ty, kteří uvažují o úvěru,“ říká manažer společnosti 
CFBF Tomáš Kvapil. Mezi nejrozšířenější IBORy patří dále například sazba LIBOR v Londýně či EURIBOR 
v kontinentální Evropě. 

Sazba PRIBOR se stanovuje každý pracovní den v 11 hodin místního času podle přesně stanovených a 
veřejně dostupných pravidel. Podklady pro výpočet finální hodnoty jsou každý den administrátorovi 
poskytovány tzv. panelem, jenž tvoří banky, které naplnily požadavky stanovené evropskou regulací a 
administrátorem (v současné době se jedná o šest bank: Česká spořitelna, a.s., Československá 
obchodní banka, a.s., Expobank CZ, Komerční banka a.s., Raiffeisenbank, a.s. a UniCredit Bank Czech 
Republic, a.s.). 

Data, použitá ke stanovení sazby, procházejí několika stupni kontroly předepsanými evropskou 
regulací. Tyto kontroly probíhají nejprve v přispívajících bankách a posléze u administrátora před 
samotným výpočtem a publikací. Mechanismy stanovování sazby, stejně tak jako procesy přispívání 
do výpočtu ze strany bank jsou dle regulace předmětem jak interního, tak externího pravidelného 
auditu. Licenčním a dohledovým orgánem pro PRIBOR je dle platné české legislativy Česká národní 
banka. 

Společnost CFBF jako současný administrátor PRIBORu 
Administrátorem PRIBORu je společnost CFBF, se sídlem v Praze, založená podle českého práva, která 
administraci PRIBORu převzala v polovině roku 2017 od Financial Markets Association of the Czech 
Republic (Czech Forex Club).  



 
„Udělení povolení k činnosti administrátora společnosti CFBF je úspěšným završením procesu předání 
této agendy, dříve vykonávané českým forex klubem (Czech Forex Club), novému subjektu a potvrzuje, 
že rozhodnutí svěřit správu PRIBORu právě tomuto subjektu bylo správné,“ říká Josef Jeřicha, prezident 
Financial Markets Association of the Czech Republic. 

Udělení povolení k činnosti administrátora společnosti CFBF je významné nejen v tom, že potvrzuje 
robustní a transparentní podstatu PRIBORu, ale také proto, že dává záruku, že sazba PRIBOR bude 
moci svoji zásadní funkci plnit i v budoucnu. „Oznámení o udělení autorizace společnosti CFBF 
představuje důležitý mezník v našem probíhajícím reformním programu.  Budeme pokračovat v dalších 
aktivitách, které zajistí, že PRIBOR bude nadále robustní a transparentní referenční sazbou, na kterou 
se uživatelé mohou spolehnout,” uzavírá Tomáš Kvapil. 

--- 

O CFBF:  

CFBF je společnost založená podle českého práva za účelem administrace referenční sazby PRIBOR.  

Další informace obdržíte na adrese: 

Tomáš Kvapil 
tomas.kvapil©cfbf.cz 
+420 234 261 843 
 

 

 

 


