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                                                         ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

    ze dne 7. ledna  2003

k postupu při uveřejňování informací  bankami a pobočkami zahraničních bank
                                                                  po 1. 1. 2003

Česká národní banka k postupu při uveřejňování informací bankami a pobočkami
zahraničních  bank po 1.1.2003 sděluje:

1) Banky a pobočky zahraničních bank  (dále jen "banka") postupují  při plnění požadavků
stanovených v § 11 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998
Sb. a v opatření České národní banky č. 1 ze dne 10. července 2002, kterým se  stanoví
minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank
(dále jen „opatření o uveřejňování informací bankami“) v období po 1.1. 2003 tak, že
uveřejňují rozvahu a výkaz zisku a ztráty (bod 6 přílohy k opatření o uveřejňování
informací bankami) ve struktuře stanovené vyhláškou Ministerstva financí č. 501/2002
Sb. ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a
jinými finančními institucemi1 (dále jen „vyhláška“). Struktura rozvahy a výkazu zisku a
ztráty stanovená touto vyhláškou koresponduje se strukturou výkazů Bil (ČNB) 5-12 a Bil
(ČNB) 2-12 v metodice roku 2003.

2) Banky uveřejňují ve čtvrtletní periodicitě rovněž poměrové a další ukazatele (zejména
ukazatele související s kapitálovou přiměřeností). Jde minimálně o tyto ukazatele:
- kapitálová přiměřenost,
- velikost Tier 1,
- velikost Tier 2 a Tier 3,
- souhrn odčitatelných položek od Tier 1 a Tier 2, resp. od součtu Tier 1 a Tier 2,
- celková výše kapitálu,
- jednotlivé kapitálové požadavky podle zvláštních předpisů,
- rentabilita průměrných aktiv  (ROAA),
- rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE),
- aktiva na jednoho zaměstnance,
- správní náklady na jednoho zaměstnance,
- čistý zisk na jednoho zaměstnance.

Vrchní ředitel
Ing. Racocha, M.I.A. v. r.

Sekce bankovní regulace
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Kozelková, telefon:   2 2441 2126

                                                          
1 Vyhláška  Ministerstva financí č. 501/2002 Sb. ze dne 6.listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších  předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a
jinými finančními institucemi, nahradila v částech týkajících se účetní závěrky opatření Ministerstva financí,
kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro
banky a  některé finanční instituce ze dne 7. prosince 2001, Finanční zpravodaj  č.12/2001 částka 68.
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