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2 0 8 0 2 5 1 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

k problematice předkládání zprávy o hospodaření banky České národní bance a
k problematice vypracování zpráv o ověření řídícího a kontrolního systému banky

včetně systému řízení rizik a jejich předložení České národní bance podle § 22 odst. 1
písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., v roce 2002

1.
Česká národní banka k povinnosti bank předkládat zprávu o hospodaření bank podle

Opatření České národní banky č. 4 ze dne 29. září 1998, kterým se stanoví požadavky na
zprávu o hospodaření banky (dále jen „Opatření“), sděluje:
a) Zákon č. 126/2002 Sb.,  změnil ustanovení § 22 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (dále

jen „zákon o bankách“). S ohledem na platné znění § 22 zákona o bankách bude Opatření
zrušeno.

b) Česká národní banka proto v roce 2002 nebude po bankách vyžadovat splnění povinnosti
stanovené Opatřením a banky nejsou povinny vypracovat a předložit  České národní
bance zprávu o hospodaření banky v termínu stanoveném tímto Opatřením.

2.
Zákon o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., stanoví v § 22 odst. 1 písm. b) a c)

povinnost bank zajistit prostřednictvím auditorské společnosti ověření řídícího a kontrolního
systému včetně systému řízení rizik a vypracování zprávy o ověření řídícího a kontrolního
systém včetně systému řízení rizik a předložení této zprávy České národní bance ve
stanoveném termínu.

Česká národní banka může podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o bankách ověření
systémů prominout nebo požadavek omezit pouze na některé jejich součásti. K této
povinnosti bank Česká národní banka oznamuje, že bankám individuálně písemně sdělí do 31.
července 2002:
a) zda promíjí  povinnost stanovenou v § 22 odst. 1 písm. b) zákona o bankách nebo
b) omezuje ověření systémů pouze na některé jejich součásti, přičemž současně

vyspecifikuje obsahové náležitosti zprávy o ověření systémů včetně termínu jejího
předložení České národní bance.
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