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ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

ze dne 14. dubna 2016 

 
k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev  
a obchodníků s cennými papíry – uveřejňování informací 

  
 
Česká národní banka k části páté vyhlášky č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, 

spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, (dále jen „vyhláška“) sděluje: 
 
1. Banka, spořitelní a úvěrní družstvo a obchodník s cennými papíry (dále jen „povinná osoba“) 

a pobočka zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, které Česká národní banka 
udělila licenci podle zákona o bankách, (dále jen „pobočka banky z jiného než členského 
státu“) sděluje České národní bance přesnou adresu internetových stránek podle § 99 nebo 100 
vyhlášky, a případnou aktualizaci této adresy, elektronickou poštou na adresu 
uverejnovani@cnb.cz. 

 
2. V příloze č. 1 tohoto úředního sdělení je uveden formát pro uveřejňování údajů podle § 93 až 

95, § 102 a 103 a příloh č. 10 až 14 vyhlášky. 
 
3. V příloze č. 2 tohoto úředního sdělení je uveden formát pro uveřejňování údajů podle části 

osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 
o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení 
(EU) č. 648/2012 (dále jen „nařízení“). 

 
4. Česká národní banka považuje za „dceřiný podnik, který má pro svůj místní trh podstatný 

význam“ a který podle článku 13 odst. 1 nařízení uveřejňuje v omezeném rozsahu informace 
podle části osmé nařízení, povinnou osobu, která je dceřiným podnikem a splňuje alespoň 
jednu z těchto podmínek: 

a) podíl povinné osoby na celkové bilanční sumě všech povinných osob1 na daném trhu 
dosahuje nebo přesahuje 5 %, 

b) povinná osoba je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském 
regulovaném trhu, 

c) povinná osoba je depozitářem investičního fondu nebo zahraničního investičního 
fondu, jehož obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, důchodového 
fondu, účastnického fondu nebo transformovaného fondu, 

d) postavení povinné osoby na finančním trhu České republiky v určité oblasti podnikání 
je vůči ostatním osobám z finančního trhu České republiky dominantní2. 

1 Banky, družstevní záložny a obchodníci s cennými papíry. 
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5. Tímto úředním sdělením se zrušuje úřední sdělení České národní banky č. 21/2014 Věst. ČNB, 

k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. 
Uveřejňování informací.  
 

6. Formáty pro uveřejňování uvedené v příloze č. 1 a 2 se poprvé použijí pro uveřejnění údajů ke 
dni 31. března 2016.  

 
 
 

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

 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Formát údajů pro uveřejňování podle vyhlášky 
Příloha č. 2: Formát údajů pro uveřejňování podle nařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu 
Odpovědný zaměstnanec:  
Ing. Radka Litošová, tel. 224 413 291 

2 §10 odst. 1 zákona č.143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. 
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