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Příloha č. 2(B) k opatření České národní banky č. 7 ze dne 5. prosince 2006 

 

Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů 

Část B. Charakteristika obsahové náplně výkazu BD(ČNB)14-04 
 

Hlášení o operacích uvnitř skupiny smíšené holdingové osoby BD(ČNB)14-04 obsahuje 
přehled  vybraných operací sjednaných ve vykazovacím období, tj. obchodů, služeb a jiných 
ujednání banky sjednaných mezi bankou na jedné straně a smíšenou holdingovou osobou 
nebo dalšími jí ovládanými  osobami na straně druhé (dále v této příloze jen „partner“), 
včetně poskytnutých a přijatých záruk aj. podrozvahových operací.   

Pro jednotlivé sledované operace se uvádí alespoň: 

• celková hodnota operace (ve sjednané měně a v Kč, resp. přepočtu na Kč) 

• identifikační číslo (IČO/NIČO), název/jméno a sídlo/adresa partnera, s nímž banka 
provedla dotčenou operaci, 

• typ operace podle klasifikace operací uvnitř skupiny, do kterého daná operace uvnitř 
skupiny náleží, 

• označení, zda-li jde o operaci významnou nebo nikoliv. 

Za významné se považují operace, jejichž hodnota v Kč přesahuje 5% kapitálových 
požadavků banky1). Pokud se pod daným typem vyskytuje méně než pět významných operací, 
uvádí se pět hodnotově nejvyšších operací (jestliže se v daném typu a vykazovacím období 
vyskytují). Pro účely hlášení se operace sjednané se stejným partnerem ve stejné měně a 
stejného charakteru považují za jednu operaci – např. tři úvěry poskytnuté stejnému 
partnerovi se považují za jeden úvěr. 

V současně zaslané příloze k hlášení uvede banka podrobnější informace o vykazovaných 
operacích a partnerech, s nimiž vykazované operace sjednala. Banka také uvede, zda a jak 
operace uvnitř skupiny podrobněji člení v rámci jednotlivých typů operací. 
 

Výše uvedený typ operace vyjadřuje charakter obchodu, služby nebo jiného ujednání 
sjednaného mezi bankou a partnerem účastnícím se dané operace. K zařazení vykazované 
operace do příslušného typu použijí banky následující klasifikaci stanovenou ČNB:   

• Typ 1 – operace,  jejichž  výsledkem  je  kapitálové  propojení  osob  ve skupině  smíšené 
holdingové osoby, zejména peněžité nebo nepeněžité vklady banky do základního 
kapitálu, rezervních či kapitálových fondů, podřízené pohledávky banky, 

• Typ 2 – operace uskutečněné v důsledku kapitálového propojení osob ve skupině smíšené 
holdingové osoby, zejména převod zisku nebo jeho části, převod z rozdělení jiných 
vlastních zdrojů, 

• Typ 3 – obchody  s finančními  nástroji,  zejména  obchody  s cennými  papíry,  obchody 
s deriváty, úvěry, vklady, 

• Typ 4 – podrozvahové  operace,  zejména  úvěrové přísliby,  pojištění a zajištění,  záruky, 
ručení, 

_______________________  
1) Vyhláška, kterou se upravují pravidla obezřetného podnikání některých finančních institucí.  
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• Typ 5 – služby,  zejména  služby  v oblasti  řízení  rizik,  řízení  likvidity,  vypořádání 
obchodů, správy aktiv, obhospodařování aktiv, poradenství, 

• Typ 6 – porušení smluvní nebo zákonné povinnosti vůči partnerovi, 

• Typ 7 – plnění  vůči  partnerovi,   které  je  plněním  bez  právního  důvodu,   plněním 
z neplatného právní úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl nebo plnění 
povinnosti, kterou měla po právu plnit jiná osoba ve skupině smíšené finanční holdingové 
osoby, 

• Typ 8 – ostatní operace neuvedené pod typem 1 až 7. 
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