
Věstník ČNB částka 3/2014 ze dne 30. ledna 2014 

 
Třídící znak 

2 0 3 1 4 4 1 0 
 
 

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 29. ledna 2014 
 

k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami 
zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry 

České národní bance 
 
 

 Česká národní banka podle § 49a odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, 
ve znění zákona č. 227/2013 Sb. k § 11 odst. 4 a § 14 vyhlášky č. 346/2013 Sb., o předkládání 
výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance (dále jen „vyhláška pro 
banky“), k § 6 odst. 4 a § 9 vyhlášky č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a 
úvěrními družstvy České národní bance (dále jen „vyhláška pro DZ“) a k § 7 odst. 4 a k § 10 
odst. 2, 3 vyhlášky č. 427/2013 Sb., o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry 
České národní bance (dále jen „vyhláška pro OCP“) sděluje:  
 
I. Způsob zasílání doplňujících informací  
 
1. Banka nebo pobočka zahraniční banky zasílá elektronickou poštou 

a) výkaz BD (ČNB) 14-04 předkládaný podle § 11 odst. 4 vyhlášky pro banky a 
doplňkové informace k výkazu BD (ČNB) 23-04 předkládané podle § 14 odst. 2 
vyhlášky pro banky na adresu dohled.reporting@cnb.cz, 

b) doplňkové informace k výkazu Bil (ČNB) 1-12 předkládané podle § 14 odst. 2 
vyhlášky pro banky na adresu statistickevykazy@cnb.cz a  

c) doplňkové informace k výkazu E (ČNB) 8-01 předkládané podle § 14 odst. 1 vyhlášky 
pro banky na adresu konsolidace@cnb.cz ve struktuře podle přílohy č. 1 tohoto 
úředního sdělení. 

 
2. Spořitelní a úvěrní družstvo zasílá elektronickou poštou 

a) výkaz DZ (ČNB) 81-04 předkládaný podle § 6 odst. 4 vyhlášky pro DZ na adresu 
dohled.reporting@cnb.cz a  

b) doplňkové informace k výkazu DZ (ČNB) 80-01 předkládané podle § 9 vyhlášky pro 
DZ na adresu konsolidace@cnb.cz ve struktuře podle přílohy č. 2 tohoto úředního 
sdělení. 

 
3. Obchodník s cennými papíry zasílá elektronickou poštou 

a) výkaz OCP (ČNB) 80-01 předkládaný podle § 7 odst. 4 vyhlášky pro OCP na adresu 
konsolidace@cnb.cz ve struktuře podle přílohy č. 3 tohoto úředního sdělení,  

b) doplňkové informace k výkazu OCP (ČNB) 80-01 předkládané podle § 10 odst. 2 a 3 
vyhlášky pro OCP na adresu konsolidace@cnb.cz ve struktuře podle přílohy č. 3 
tohoto úředního sdělení a 

c) výkaz OCP (ČNB) 72-02 předkládaný podle § 7 odst. 4 vyhlášky pro OCP na adresu 
dohled.reporting@cnb.cz. 
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Věstník ČNB částka 3/2014 ze dne 30. ledna 2014 

 
Vykazující osoby označují zasílané soubory podle bodů 1. a) a b), 2. a) a 3. c) názvem 

ve tvaru  kódhlášení_kódsubjektu_rrmm, kde se jako  
 
„kódhlášení“ uvede 

a) pro výkaz BD (ČNB) 14-04 nebo DZ (ČNB) 81-04 nebo OCP (ČNB) 72-02 zkratka 
„OPSHO“, 

b) pro komentář ke stresovému testování úrokového rizika k výkazu BD (ČNB) 23-04    
zkratka „ST“ a   

c) pro informace o stavu závazků vůči mezinárodním organizacím k výkazu Bil (ČNB) 
1-12 zkratka „ZAVMO“, 

 
 „kódsubjektu“ uvede 

a) u bank a poboček zahraničních bank kód podle číselníku BA0001 použitého v 
metodice pro sestavování výkazů, 

b) u spořitelních a úvěrních družstev identifikační číslo (IČO) podle číselníku BA0001 
použitého v metodice pro sestavování výkazů a 

c) u obchodníků s cennými papíry identifikační číslo (IČO) podle číselníku BA0001 
použitého v metodice pro sestavování výkazů, 

 
„rrmm“ uvede číselné označení roku a měsíce, k jehož poslednímu kalendářnímu dni je 
komentář sestaven. 
 

Takto označené soubory zasílají vykazující osoby do České národní banky ve formě 
zabezpečených datových zpráv. K šifrování zpráv používají komerční systémový certifikát, 
jehož veřejný klíč je zveřejněn na webových stránkách České národní banky. 
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Věstník ČNB částka 3/2014 ze dne 30. ledna 2014 

 
 
II. Zrušovací ustanovení 

 
Dnem vyhlášení tohoto úředního sdělení ve Věstníku České národní banky pozbývá 

platnosti  
a) úřední sdělení České národní banky ze dne 10. ledna 2013, k některým ustanovením 

opatření České národní banky č. 2/2011 Věst. ČNB, o předkládání výkazů bankami a 
pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění opatření České národní 
banky č. 1/2012 Věst. ČNB,  

b) úřední sdělení České národní banky ze dne 29. prosince 2010, k některým 
ustanovením opatření České národní banky č. 1/2010 Věst. ČNB, o předkládání 
výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance,  

c) úřední sdělení České národní banky ze dne 29. prosince 2010, k pravidlům 
obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými 
papíry - Informace o konsolidačním celku. 
 
 
 

Viceguvernér 
Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.  v. r. 

 
 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu E (ČNB) 8-01 
Příloha č. 2 - Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu DZ (ČNB) 80-01 
Příloha č. 3 - Informace o konsolidačním celku v plném rozsahu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekce měnová a statistiky 
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu 
Odpovědní zaměstnanci: 
Ing. Barkhanskyy, tel. 224 414 371  
Ing. Marcinová, tel. 224 412 530 
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Příloha č. 1 k úřednímu sdělení ČNB 

Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu E(ČNB) 8-01
podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 346/2013 Sb. o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

Označení konsolidačního celku

Povinná osoba

IČ povinné osoby

adresa sídla povinné osoby

informace podle stavu k

kontaktní osoba

telefon

e-mail

Poznámky k vyplnění

Vyplňují se barevné buňky

Datum narození: DD.MM.YYYY

Použité zkratky

OB ovládající banka

ZOB zahraniční ovládající banka

FHO finanční holdingová osoba

SHO smíšená holdingová osoba

KC konsolidační celek

IČ identifikační číslo 

V případě potřeby vyššího počtu řádků v listech Ovládané a Přidružené se pokračuje v příslušených listech doplněním nových řádků

Pro sdělení textových informací podle bodů 1 až 3 přílohy č. 3 vyhlášky č. 346/2013 Sb. se použijí dále uvedené tabulky, informace v grafické podobě podle bodů 4 a 5 přílohy č. 

3 vyhlášky č. 346/2013 Sb. se předkládají souběžně v samostatných souborech. 



Ovládající banka, zahraniční ovládající banka, finanční holdingová osoba, smíšená holdingová osoba

Obchodní firma / Přííjmení a jméno fyzické osoby   

IČ / datum narození

Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním 

rejstříku

Přehled činností skutečně vykonávaných



Ovládané osoby

IČ Obchodní firma 
Předmět podnikání (činnosti) 

zapsaný v obchodním rejstříku 
Činnosti skutečně vykonávané

Přehled služeb poskytovaných 

ovládanou osobou OB, ZOB, FHO, 

SHO

Přehled služeb poskytovaných 

ovládanou osobou dalším osobám v 

KC (netýká se skupiny SHO)

Přehled služeb poskytovaných OB, 

ZOB, FHO ovládané osobě (netýká se 

skupiny SHO)



Přidružené osoby

IČ Obchodní firma 
Předmět podnikání (činnosti) 

zapsaný v obchodním rejstříku
Činnosti skutečně vykonávané

Přehled služeb poskytovaných 

přidruženou osobou OB, ZOB, FHO, 

SHO

Přehled služeb poskytovaných 

přidruženou osobou dalším osobám v 

KC (netýká se skupiny SHO)

Přehled služeb poskytovaných OB , 

ZOB, FHO přidružené osobě (netýká 

se skupiny SHO)



Příloha č. 2 k úřednímu sdělení ČNB

Informace o konsolidačním celku - doplněk k výkazu DZ(ČNB) 80-01
podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 426/2013 Sb. o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

Označení konsolidačního celku

Povinná osoba

IČ povinné osoby

adresa sídla povinné osoby

informace podle stavu k

kontaktní osoba

telefon

e-mail

Poznámky k vyplnění

Vyplňují se barevné buňky

Datum narození: DD.MM.YYYY

Použité zkratky

OB ovládající banka

ZOÚI zahraniční ovládající úvěrová instituce

FHO finanční holdingová osoba

SHO smíšená holdingová osoba

KC konsolidační celek

IČ identifikační číslo 

V případě potřeby vyššího počtu řádků v listech Ovládané a Přidružené se pokračuje v příslušených listech doplněním nových řádků

Pro sdělení textových informací podle bodů 1 až 3 přílohy č. 3 vyhlášky č. 426/2013 Sb. se použijí dále uvedené tabulky, informace v grafické podobě podle bodů 4 a 5 přílohy 

č. 3 vyhlášky č. 426/2013 Sb. se předkládají  souběžně v samostatných souborech. 



Finanční holdingová osoba, zahraniční ovládající úvěrová instituce, smíšená holdingová osoba

Obchodní firma /Příjmení a jméno fyzické osoby   

IČ / datum narození

Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním 

rejstříku

Přehled činností skutečně vykonávaných



Ovládané osoby

IČ Obchodní firma 
Předmět podnikání (činnosti) 

zapsaný v obchodním rejstříku 
Činnosti skutečně vykonávané

Přehled služeb poskytovaných 

ovládanou osobou FHO, ZOÚI, SHO

Přehled služeb poskytovaných 

ovládanou osobou dalším osobám v 

KC (netýká se skupiny SHO)

Přehled služeb poskytovaných FHO, 

ZOÚI ovládané osobě (netýká se 

skupiny SHO)



Přidružené osoby

IČ Obchodní firma 
Předmět podnikání (činnosti) 

zapsaný v obchodním rejstříku
Činnosti skutečně vykonávané

Přehled služeb poskytovaných 

přidruženou osobou FHO, ZOÚI, SHO

Přehled služeb poskytovaných 

přidruženou osobou dalším osobám v 

KC (netýká se skupiny SHO)

Přehled služeb poskytovaných FHO, 

ZOÚI přidružené osobě (netýká se 

skupiny SHO)



Příloha č. 3 k úřednímu sdělení ČNB

Informace o konsolidačním celku v plném rozsahu
podle vyhlášky č. 427/2013 Sb. o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance

Označení konsolidačního celku

Povinná osoba

IČ povinné osoby

adresa sídla povinné osoby

informace podle stavu k

Osoba sestavující výkaz: Jméno a přijmení

telefon

e-mail

Datum odeslání

Schválil:   Jméno a příjmení

Poznámky k vyplnění

Vyplňují se barevné buňky

Datum narození: DD.MM.YYYY

Použité zkratky

OOCP ovládající obchodník s cennými papíry

ZOOCP zahraniční ovládající obchodník s cennými papíry

FHO finanční holdingová osoba

SHO smíšená holdingová osoba

KC konsolidační celek

SO statutární orgány

DR dozorčí rada

JKO jiný kontrolní orgán

PO právnická osoba

FO fyzická osoba

IČ identifikační číslo 

OKEČ odvětová klasifikace ekonomických činností

SŘP společně řízený podnik

ZK základní kapitál

Informace o osobách, které jsou statutárním orgánem a o členech statutárních orgánů, dozorční rady, jiného kontrolního orgánu a 

kvalifikovaných účastech na ovládaných osobách a společně řízených podnicích se uvádějí podle jednotlivých ovládaných osob a společně 

řízených podniků na samostatných listech (listy označné Detail 1-5). Při existenci více než 5 ovládaných osob nebo společně řízených 

podniků se vkládají další listy ve struktuře listů označených Detail 1-5.

V případě potřeby vyššího počtu řádků v listech Ovládající-2 a 3, Ovládané-1 až 4, Přidružené-1 až 4 se pokračuje v příslušných listech 

doplněním nových řádků

Dále uvedené tabulky představují výkaz OCP (ČNB) 80-01 a textové informace podle bodů 1 až 3 přílohy č. 3 vyhlášky č. 427/2013 Sb. Informace v grafické podobě podle bodů 4 a 5 se 

předkládají souběžně v samostatných souborech.



Ovládající osoba - typ (OOCP, 

ZOOCP, FHO, SHO)

Obchodní firma/ 

příjmení a jméno 

ovládající osoby

Právní forma Adresa sídla

IČ / datum 

narození 

fyzické osoby

CZ-NACE 

(odvětví hlavní 

ekonomické 

činnosti)

Zahraniční 

dohled-

ano/ne

Název a adresa 

zahraničního 

dohledu

Prováděn 

audit - 

ano/ne 2)

Typ 

auditora 

FO nebo 

PO 

IČ 

auditora

Název a 

adresa 

auditora

Upsaný ZK v 

tis. Kč, resp. 

CM 1)

Splacený ZK 

v tis. Kč, 

resp. CM 1)

Předmět podnikání 

(činnosti) zapsaný v 

obchodním rejstříku

Přehled činností 

skutečně 

vykonávaných

1)  Uvede se včetně zkratky dané měny
2)  Rozumí se audit účetní závěrky za minulé účetní období.

Ovládající obchodník s cennými papíry, zahraniční ovládající obchodník s cennými papíry, finanční holdingová osoba, smíšená holdingová osoba



Obchodní firma/ příjmení a 

jméno ovládající osoby

Člen                         

SO/DR/JKO 1) Příjmení a jméno, titul Datum narození Bydliště Obchodní firma Právní forma Adresa sídla IČ CZ-NACE

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

Právnické osoby, které jsou podnikateli, v jejichž orgánech působí 

Členové řídícího orgánu (nebo osoby, které jsou SO), členové dozorčí rady a jiného kontrolního orgánu OOCP, ZOOCP, FHO, SHO

1) nejprve se uvedou členové SO (nebo osoby, které jsou statutárním orgánem), poté členové DR, nakonec členové JKO



(netýká se skupiny SHO)

Obchodní firma/ příjmení a 

jméno ovládající osoby

Obchodní firma, právní forma, adresa sídla 

(PO)/Příjmení, jméno, titul, bydliště (FO) s 

kvalifikovanou účasti 

IČ/Datum narození

Přímý podíl na 

kapitálu 

ovládající 

osoby v %

Nepřímý podíl 

na kapitálu na 

ovládající 

osobě v %

Přímý podíl na 

hlasovacích 

právech 

ovládající 

osoby v %

Nepřímý podíl 

na hlasovacích 

právech 

ovládající 

osoby v %

Možnost podstatně ovlivňovat řízení ovládající osoby

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

copy z listu Ovládající-1

Osoby s kvalifikovanou účastí na OOCP, ZOOCP nebo FHO



Ovládané osoby - část 1

Obchodní firma Právní forma Adresa sídla IČ

CZ-NACE 

(odvětví 

hlavní 

ekonomické 

činnosti)

Zahraniční 

dohled-

ano/ne

Název a adresa 

zahraničního 

dohledu

Audit - 

ano/ne 

Typ auditora 

FO nebo PO
IČ auditora

Název a adresa 

auditora

Společně řízený 

podnik - ano/ne 



    

Obchodní firma/ příjmení a 

jméno ovládající osoby
Obchodní firma

Upsaný ZK v tis. Kč, 

resp. CM 1)

Splacený ZK v tis. 

Kč, resp. CM 1)

Přímý podíl OOCP, 

ZOOCP, FHO,SHO 

na kaptálu ovládané 

osoby v %

Nepřímý podíl 

OOCP, ZOOCP, 

FHO,SHO na 

kapitálu ovládané 

osoby v %

Přímý podíl OOCP, 

ZOOCP, FHO,SHO na 

hlas. právech 

ovládané osoby v %

Nepřímý podíl OOCP, 

ZOOCP, FHO,SHO na 

hlas. právech ovládané 

osoby v %

Možnost podstatně ovlivňovat řízení 

ovládané osoby

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Ovládané-1

1)  Uvede se včetně zkratky dané měny

Ovládané osoby - část 2



Ovládané osoby - část 3

Obchodní firma
Předmět podnikání (činnosti) 

zapsaný v obchodním rejstříku
Činnosti skutečně vykonávané

Přehled služeb poskytovaných 

ovládanou osobou OOCP, ZOOCP, 

FHO, SHO

Přehled služeb poskytovaných 

ovládanou osobou dalším osobám v 

KC (netýká se skupiny SHO)

Přehled služeb poskytovaných OOCP, 

ZOOCP, FHO ovládané osobě (netýká 

se skupiny SHO)

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1



Ovládané osoby - část 4

Firma
Zahrnutí do obezřetnostní konsolidace a metody obezřetnostní 

konsolidace
1)

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

copy z listu Ovládané-1

7C - Zahrnutí do obezřetnostní konsolidace, poměrná konsol., kompenzace-ano

7D - Zahrnutí do obezřetnostní konsolidace, poměrná konsol., kompenzace-ne

1)

1A - Nezahrnutí do obezřetnostní konsolidace, není osobou podle čl. 18 (1) nebo 18 (8) CRR

1B - Nezahrnutí do obezřetnostní konsolidace, je osobou podle čl. 19 (1) CRR

1C - Nezahrnutí do obezřetnostní konsolidace, je osobou podle čl. 19 (2) CRR

7A - Zahrnutí do obezřetnostní konsolidace, plná konsol., kompenzace-ano

7B - Zahrnutí do obezřetnostní konsolidace, plná konsol., kompenzace-ne



Přidružené osoby - část 1

Obchodní firma Právní forma Adresa sídla IČ

CZ-NACE (odvětví 

hlavní ekonomické 

činnosti)

Zahraniční dohled-

ano/ne

Název a adresa 

zahraničního dohledu

Audit - 

ano/ne 

Typ auditora 

FO nebo PO
IČ auditora

Název/jméno a 

přijmení a adresa 

auditora

Společně řízený 

podnik - ano/ne 

(netýká se SHO)



Obchodní firma/ příjmení a 

jméno ovládající osoby
Obchodní firma

Upsaný ZK v tis. Kč, 

resp. CM 1)

Splacený ZK v tis. 

Kč, resp. CM 1)

Přímý podíl 

OOCP, 

ZOOCP, 

FHO,SHO na 

kapitálu 

přidružené 

osoby v %

Nepřímý podíl 

OOCP, 

ZOOCP, 

FHO,SHO na 

kapitálu 

přidružené 

osoby v %

Přímý podíl 

OOCP, 

ZOOCP, 

FHO,SHO na 

hlas. právech 

přidružené 

osoby v %

Nepřímý podíl 

OOCP, ZOOCP, 

FHO,SHO na 

hlas. právech 

přidružené osoby 

v %

Možnost podstatně ovlivňovat řízení 

přidružené osoby

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Ovládající-1 copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

1)  Uvede se včetně zkratky dané měny

Přidružené osoby - část 2



Přidružené osoby - část 3

Obchodní firma
Předmět podnikání (činnosti) 

zapsany v obchodním rejstříku
Činnosti skutečně vykonávané

Přehled služeb poskytovaných 

přidruženou osobou OOCP, ZOOCP, 

FHO, SHO

Přehled služeb poskytovaných 

přidruženou osobou dalším osobám v 

KC (netýká se skupiny SHO)

Přehled služeb poskytovaných OOCP, 

ZOOCP, FHO přidružené osobě 

(netýká se skupiny SHO)

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1



Přidružené osoby (pouze SŘP) - část 4 

Obchodní firma
Zahrnutí do obezřetnostní konsolidace a metody 

obezřetnostní konsolidace
1)

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

copy z listu Přidružené-1

1)

1B - Nezahrnutí do obezřetnostní konsolidace, je osobou podle čl. 19 (1) CRR

7D - Zahrnutí do obezřetnostní konsolidace, poměrná konsol., kompenzace-ne

1C - Nezahrnutí do obezřetnostní konsolidace, je osobou podle čl. 19 (2) CRR

7A - Zahrnutí do obezřetnostní konsolidace, plná konsol., kompenzace-ano

7B - Zahrnutí do obezřetnostní konsolidace, plná konsol., kompenzace-ne

7C - Zahrnutí do obezřetnostní konsolidace, poměrná konsol., kompenzace-ano



Obchodní firma 

(ovládaná osoba, 

SŘP)

Člen                         

SO/DR/JAKO 
1) Příjmení, jméno, titul Datum narození Bydliště Obchodní firma Právní forma Adresa sídla IČ CZ-NACE

Členové řídícího orgánu (nebo osoby, které jsou SO), dozorčí rady a jiného kontrolního orgánu ovládané osoby a SŘP

1)  nejprve se uvedou členové SO (nebo osoby, které jsou statutárním orgánem), poté členové DR, nakonec členové JKO

Právnické osoby, které jsou podnikateli, v jejichž orgánech působí 



Další osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě a společně řízeném podniku

IČ/Datum narození
Obchodní firma, právní forma, adresa sídla 

(PO)/Příjmení, jméno, titul, bydliště (FO)

Přímý podíl na kapitálu  

ovládané osoby/SŘP v %

Nepřímý podíl na kapitálu 

ovládané osoby/SŘP v %

Přímý podíl na hlas. 

právech ovládané 

osoby/SŘP v %

Nepřímý podíl na 

hlas. právech 

ovládané 

osoby/SŘP v %

Možnost 

podstatně 

ovlivňovat 

řízení 

ovládané 

osoby/SŘP



Obchodní firma 

(ovládaná osoba, 

SŘP)

Člen                         

SO/DR/JAKO 1) Příjmení, jméno, titul Datum narození Bydliště Obchodní firma Právní forma Adresa sídla IČ CZ-NACE

1)  nejprve se uvedou členové SO (nebo osoby, které jsou statutárním orgánem), poté členové DR, nakonec členové JKO

Členové řídícího orgánu (nebo osoby, které jsou SO), dozorčí rady a jiného kontrolního orgánu ovládané osoby a 

SŘP

Právnické osoby, které jsou podnikateli, v jejichž orgánech působí 



Další osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě a společně řízeném podniku

IČ/Datum narození

Obchodní firma, právní forma, adresa 

sídla (PO)/Příjmení, jméno, titul, bydliště 

(FO)

Přímý podíl na kapitálu  

ovládané osoby/SŘP v %

Nepřímý podíl na 

kapitálu ovládané 

osoby/SŘP v %

Přímý podíl na hlas. 

právech ovládané 

osoby/SŘP v %

Nepřímý podíl na 

hlas. právech 

ovládané 

osoby/SŘP v %

Možnost 

podstatně 

ovlivňovat 

řízení 

ovládané 

osoby/SŘP



Obchodní firma 

(ovládaná osoba, 

SŘP)

Člen                         

SO/DR/JAKO 1) Příjmení, jméno, titul Datum narození Bydliště Obchodní firma Právní forma Adresa sídla IČ CZ-NACE

1)  nejprve se uvedou členové SO (nebo osoby, které jsou statutárním orgánem), poté členové DR, nakonec členové JKO

Členové řídícího orgánu (nebo osoby, které jsou SO), dozorčí rady a jiného kontrolního orgánu ovládané osoby a 

SŘP

Právnické osoby, které jsou podnikateli, v jejichž orgánech působí 



Další osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě a společně řízeném podniku

IČ/Datum narození

Obchodní firma, právní forma, adresa 

sídla (PO)/Příjmení, jméno, titul, bydliště 

(FO)

Přímý podíl na kapitálu  

ovládané osoby/SŘP v %

Nepřímý podíl na 

kapitálu ovládané 

osoby/SŘP v %

Přímý podíl na hlas. 

právech ovládané 

osoby/SŘP v %

Nepřímý podíl na 

hlas. právech 

ovládané 

osoby/SŘP v %

Možnost 

podstatně 

ovlivňovat 

řízení 

ovládané 

osoby/SŘP



Obchodní firma 

(ovládaná osoba, 

SŘP)

Člen                         

SO/DR/JAKO 1) Příjmení, jméno, titul Datum narození Bydliště Obchodní firma Právní forma Adresa sídla IČ CZ-NACE

1)  nejprve se uvedou členové SO (nebo osoby, které jsou statutárním orgánem), poté členové DR, nakonec členové JKO

Členové řídícího orgánu (nebo osoby, které jsou SO), dozorčí rady a jiného kontrolního orgánu ovládané osoby a 

SŘP

Právnické osoby, které jsou podnikateli, v jejichž orgánech působí 



Další osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě a společně řízeném podniku

IČ/Datum narození

Obchodní firma, právní forma, adresa 

sídla (PO)/Příjmení, jméno, titul, bydliště 

(FO)

Přímý podíl na kapitálu  

ovládané osoby/SŘP v %

Nepřímý podíl na 

kapitálu ovládané 

osoby/SŘP v %

Přímý podíl na hlas. 

právech ovládané 

osoby/SŘP v %

Nepřímý podíl na 

hlas. právech 

ovládané 

osoby/SŘP v %

Možnost 

podstatně 

ovlivňovat 

řízení 

ovládané 

osoby/SŘP



Obchodní firma 

(ovládaná osoba, 

SŘP)

Člen                         

SO/DR/JAKO 1) Příjmení, jméno, titul Datum narození Bydliště Obchodní firma Právní forma Adresa sídla IČ CZ-NACE

1)  nejprve se uvedou členové SO (nebo osoby, které jsou statutárním orgánem), poté členové DR, nakonec členové JKO

Členové řídícího orgánu (nebo osoby, které jsou SO), dozorčí rady a jiného kontrolního orgánu ovládané osoby a SŘP

Právnické osoby, které jsou podnikateli, v jejichž orgánech působí 



Další osoby s kvalifikovanou účastí na ovládané osobě a společně řízeném podniku

IČ/Datum narození
Obchodní firma, právní forma, adresa sídla 

(PO)/Příjmení, jméno, titul, bydliště (FO)

Přímý podíl na kapitálu  

ovládané osoby/SŘP v %

Nepřímý podíl na kapitálu 

ovládané osoby/SŘP v %

Přímý podíl na hlas. 

právech ovládané 

osoby/SŘP v %

Nepřímý podíl na 

hlas. právech 

ovládané 

osoby/SŘP v %

Možnost 

podstatně 

ovlivňovat 

řízení ovládané 

osoby/SŘP
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