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částka 11/2021 ze dne 25. října 2021

Třídicí znak
2 1 5 2 1 3 9 0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 12. října 2021
k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních
bank a spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Česká národní banka k § 7 odst. 3 písm. a) a § 14 vyhlášky č. 346/2013 Sb., o předkládání
výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška pro banky“), k § 4 odst. 1 písm. a), a § 9 vyhlášky č. 426/2013 Sb., o předkládání
výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vyhláška pro DZ“) sděluje:
I. Způsob zasílání doplňujících informací
1. Banka, která je tuzemskou ovládající bankou a která není ovládána evropskou finanční holdingovou
osobou, a finanční holdingová osoba1 zasílá elektronickou poštou doplňkové informace
předkládané k výkazu E (ČNB) 8-01 podle § 14 vyhlášky pro banky na adresu konsolidace@cnb.cz
ve struktuře podle přílohy č. 1 tohoto úředního sdělení.
2. Banka, která je členem skupiny smíšené holdingové osoby, zasílá elektronickou poštou
a) výkaz BD (ČNB) 14-04 předkládaný podle § 7 odst. 3 písm. a) vyhlášky pro banky na adresu
dohled.reporting@cnb.cz a
b) doplňkové informace předkládané k výkazu E (ČNB) 8-01 podle § 14 vyhlášky pro banky na
adresu konsolidace@cnb.cz ve struktuře podle přílohy č. 1 tohoto úředního sdělení.
3. Spořitelní a úvěrní družstvo, které je členem skupiny smíšené holdingové osoby, zasílá elektronickou
poštou
a) výkaz DZ (ČNB) 81-04 předkládaný podle § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky pro DZ na adresu
dohled.reporting@cnb.cz a
b) doplňkové informace předkládané k výkazu DZ (ČNB) 80-01 podle § 9 vyhlášky pro DZ na
adresu konsolidace@cnb.cz v e struktuře podle přílohy č. 2 tohoto úředního sdělení.
4. Vykazující osoby označují soubory zasílané podle bodu 2 písm. a) a bodu 3 písm. a) názvem ve tvaru
OPSHO_kódsubjektu_rrmm, kde se jako „kódsubjektu“ uvede
a) u bank a poboček zahraničních bank kód podle číselníku BA0001 použitého v metodice pro
sestavování výkazů a
b) u spořitelních a úvěrních družstev identifikační číslo (IČO) podle číselníku BA0001 použitého v
metodice pro sestavování výkazů,
a „rrmm“ představuje číselné označení roku a měsíce, k jehož poslednímu kalendářnímu dni je
komentář sestaven.
5. Soubory označené v souladu s bodem 4 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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Osoba podle § 1a vyhlášky pro banky.
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II. Závěrečné ustanovení
Toto úřední sdělení nahrazuje úřední sdělení České národní banky ze dne 27. dubna 2020
k některým ustanovením vyhlášek o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank,
spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance a vyhlášky o informačních povinnostech
některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, vyhlášené v částce 11/2020 Věstníku České
národní banky.

Člen bankovní rady:
Ing. Aleš Michl, Ph.D. v. r.

Přílohy:
Příloha č. 1: Informace o skupině – doplňkové informace k výkazu E (ČNB) 8-01;
Příloha č. 2: Informace o skupině – doplňkové informace k výkazu DZ (ČNB) 80-01.

Sekce statistiky a datové podpory
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Příloha č. 1 k úřednímu sdělení ČNB

Informace o skupině - 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, ve znění pozdějších předpisů
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.

Označení skupiny
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
V případě potřeby vyššího počtu řádků v listech Ovládané a Přidružené se pokračuje v příslušených listech doplněním nových řádků
Datum narození: DD.MM.YYYY

Použité zkratky
OB
ZOB
FHO
SHO
IČ

ovládající banka
zahraniční ovládající banka
finanční holdingová osoba
smíšená holdingová osoba
identifikační číslo

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 ve
skupině (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 ve skupině (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 skupině - 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, ve znění pozdějších předpisů
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.

Označení skupiny
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
V případě potřeby vyššího počtu řádků v listech Ovládané a Přidružené se pokračuje v příslušených listech doplněním nových řádků
Datum narození: DD.MM.YYYY

Použité zkratky
OB
ZOÚI
FHO
SHO
IČ

ovládající banka
zahraniční ovládající úvěrová instituce
finanční holdingová osoba
smíšená holdingová osoba
identifikační číslo

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 SHO

Přidružené osoby

IČ

Obchodní firma

Předmět podnikání (činnosti) zapsaný
v obchodním rejstříku

Činnosti skutečně vykonávané

Přehled služeb poskytovaných
přidruženou osobou SHO

