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Třídící znak 

2 1 2 1 8 5 6 0 
 

 

 

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 

ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 
ze dne 14. června 2018 

 

k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev  

a obchodníků s cennými papíry – uveřejňování informací 

 

 

Tímto úředním sdělením se nahrazuje část přílohy č. 1 úředního sdělení České národní banky 

č. 9/2018 Věst. ČNB, k výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků 

s cennými papíry – uveřejňování informací, a to I. Část 5b se vzorem pro uveřejňování údajů 

podle přílohy č. 10 bodu 5 písm. c) a d) vyhlášky č. 163/2014 Sb., v platném znění. 

 

 

 

Viceguvernér 

v z.  prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.  v. r. 

 

 

 

Příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu 

Odpovědný zaměstnanec:  

Ing. Litošová, tel. 224 413 291



Věstník ČNB částka 10/2018 ze dne 20. června 2018 

 

1 

Příloha 

1. V příloze č. 1  I. Část 5b zní:  

„ 

I. Část 5b               
Údaje o finanční situaci povinné osoby - informace povinné osoby, která je bankou nebo spořitelním  
a úvěrním družstvem, o výkonných a nevýkonných expozicích   

 

Údaje o finanční situaci povinné osoby - informace povinné osoby,  
která je bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem, o výkonných a nevýkonných expozicích  

Vyhláška 
č. 163/2014 Sb.,  

v platném znění, 
příloha 10 

Informace platné k datu:   (dd/mm/rrrr)   

Výkonné a nevýkonné 
expozice (v tis. Kč) 

K ultimu vykazovaného období   

Bod 5  
písm. c) 

(qq/rrrr)   

Hrubá účetní hodnota 
Kumulované 

znehodnocení 

Kumulované negativní 
změny reálné hodnoty  

z titulu úvěrového rizika  
a rezerv  

Výkonné 
expozice 

Nevýkonné 
expozice 

Výkonné 
expozice 

Nevýkonné 
expozice 

Výkonné 
expozice 

Nevýkonné 
expozice 

Dluhové cenné papíry           
 

     z toho: dluhové cenné 
papíry nefinančních podniků 

          
 

Úvěry a jiné pohledávky           
 

     z toho: úvěry a jiné 
pohledávky za nefinančními 
podniky 

          
 

     z toho: úvěry a jiné 
pohledávky za domácnostmi 

          
 

Dluhové nástroje určené 
k prodeji podle 
mezinárodního účetního 
standardu IFRS5: 

          
 

Dlouhodobá aktiva držená 
k prodeji a ukončované 
činnosti uvedené v příloze 
nařízení Komise (ES) 
č. 1126/2008 ze dne 
3. listopadu 2008, kterým se 
přijímají některé 
mezinárodní účetní 
standardy v souladu 
s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 
č. 1606/2002, v platném 
znění (IFRS 5) 

          
 

Podrozvahové expozice            
 

     z toho: podrozvahové 
expozice vůči nefinančním 
podnikům a domácnostem 
(nefinančními podniky a 
domácnostmi se rozumí 
nefinanční podniky a 
domácnosti podle přílohy V 
prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 680/2014)  
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Výkonné a nevýkonné 
expozice s úlevou  

podle přílohy V prováděcího 
nařízení Komise (EU) 

č. 680/2014  
(v tis. Kč) 

K ultimu vykazovaného období   

Bod 5  
písm. d) 

(qq/rrrr)   

Hrubá účetní hodnota 
Kumulované 

znehodnocení 
Hrubá účetní hodnota 

Výkonné 
expozice 

Nevýkonné 
expozice 

Výkonné 
expozice 

Nevýkonné 
expozice 

Výkonné 
expozice 

Nevýkonné 
expozice 

Dluhové cenné papíry             

     z toho: dluhové cenné 
papíry nefinančních podniků 

            

Úvěry a jiné pohledávky             

     z toho: úvěry a jiné 
pohledávky za nefinančními 
podniky 

            

     z toho: úvěry a jiné 
pohledávky za domácnostmi 

            

Dluhové nástroje určené 
k prodeji podle 
mezinárodního účetního 
standardu IFRS5 

            

Podrozvahové expozice              

     z toho: podrozvahové 
expozice vůči nefinančním 
podnikům a domácnostem 
(nefinančními podniky 
a domácnostmi se rozumí 
nefinanční podniky 
a domácnosti podle 
přílohy V prováděcího 
nařízení Komise (EU) 
č. 680/2014)  

            

“. 

 


