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Třídící znak
2 2 3 0 3 5 1 0

ÚŘEDNÍ  SDĚLENÍ
ČESKÉ  NÁRODNÍ  BANKY

ze dne 18. prosince 2003

k informační povinnosti podle § 4 a § 5 vyhlášky České národní banky č. 333/2002 Sb.,
kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném

základě

Česká národní banka k informační povinnosti podle § 4 a § 5 vyhlášky č. 333/2002 Sb.,
kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném
základě (dále jen „vyhláška“) sděluje:

1) Finanční  holdingová společnost a smíšená  holdingová společnost v případě, že nevyužijí
předávání informací prostřednictvím banky (upravenou opatřením České národní banky č.
3 ze dne 9. prosince 2003, kterým  se stanoví  předkládání  výkazů  bankami a pobočkami
zahraničních bank České národní bance) zasílají  informace  v rozsahu podle § 4 vyhlášky
a v termínech  podle § 5 vyhlášky v elektronické   formě informační službě České národní
banky pomocí internetové  aplikace České národní banky  pro sběr  dat  od  nebankovních
subjektů (aplikace  SDNS),   která   je   umístěna   na  internetové  adrese   České   národní
banky   http://www.cnb.cz/,  v části statistika,  výkaznictví a  sběr  dat,  systém  SDNS.
Využití   tohoto  kanálu  vyžaduje pouze  registraci pověřeného zaměstnance
vykazujícího subjektu v České národní bance (v odboru zpracování statistických dat).

2) Doplňující  informace  textového  charakteru  předkládají  tyto společnosti  elektronickou
       poštou    nebo  na  disketě   na adresu  uvedenou   v odstavci 3,  a   to  ve  formátu,   který

je   uveřejněn    na  internetové   adrese   České    národní    banky      http://www.cnb.cz/,
v  části    Bankovní    dohled,     legislativní     základna,       konsolidace,     pod   názvem
„Formularzkraceny_konsolidace“

3) Pokud finanční holdingová společnost a smíšená holdingová společnost nepoužijí postup
doporučený ČNB v odstavcích 1 a 2 zasílají informace v rozsahu podle § 4 vyhlášky a
v termínech podle § 5 vyhlášky písemně na adresu:

              Česká národní banka
              Sekce bankovního dohledu
              Na Příkopě 28
              11503  Praha 1
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4) Informace  se  zároveň  předkládají  na disketě  a to  ve  formátu, který  je  uveřejněn na
      internetové  adrese  České národní banky  http://www.cnb.cz/, v části Bankovní dohled,
      legislativní základna, konsolidace, pod názvem „Formular_konsolidace“ .

5) Finanční holdingová společnost a smíšená  holdingová  společnost postupují  způsobem
      uvedeným v odstavcích 1 a 2 nebo 3 a 4   rovněž  při předkládání  informací o změnách
      údajů, které jsou předmětem informační povinnosti podle § 4 vyhlášky.

Dnem  22. prosince 2003 pozbývá platnosti úřední sdělení České národní banky č. 1/2003
Věstník  ČNB ze dne 10. ledna 2003, o informační povinnosti podle § 4 a § 5 vyhlášky České
národní banky č. 333/2002 Sb., kterou  se  stanoví  pravidla  obezřetného  podnikání
ovládajících   osob  na konsolidovaném základě.

Člen bankovní rady
Ing. Racocha, M.I.A.  v.r.

Sekce bankovní regulace
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Žulavská,  tel. 224 412 719




