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Třídicí znak 

2 0 9 2 2 5 6 0 

 

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ 

ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 
ze dne 31. března 2022 

 
k výkonu činnosti obchodníků s cennými papíry 

 a některých dalších osob – uveřejňování informací 
 
 

Česká národní banka k části šesté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 
27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) 
č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (dále jen „nařízení IFR“) sděluje:  
 
1. Česká národní banka na své internetové stránce uveřejňuje šablony pro uveřejňování informací 

podle části šesté nařízení IFR, a to v podobě neuzamčených datových souborů ve formátu xlsx 
vhodných ke stažení. Tyto šablony jsou nezávaznými pracovními pomůckami, které mají napomoci 
přehlednějšímu a jednotnému uveřejňování informací osobami podle bodu 2 písm. a) a b). Česká 
národní banka bude šablony podle potřeby aktualizovat a doplňovat. 
 

2. Česká národní banka uvítá informaci o tom, jaký nosič a umístění podle čl. 46 odst. 4 nařízení IFR 
byly zvoleny pro splnění požadavků na uveřejňování informací podle části šesté nařízení IFR, a to 
na adresu OCP.uverejnovani@cnb.cz, od těchto osob: 

a) obchodníka s cennými papíry, který podléhá nařízení IFR a splňuje podmínky čl. 46 odst. 1 
nebo 2 nařízení IFR pro zpřístupňování informací, 

b) osoby podle čl. 7 odst. 1 nařízení IFR, nad níž vykonává Česká národní banka dohled, 
tj. obchodníka s cennými papíry, který je mateřským investičním podnikem v Unii podle čl. 4 
odst. 1 bodu 56 nařízení IFR, mateřské investiční holdingové společnosti v Unii podle čl. 4 
odst. 1 bodu 57 nařízení IFR nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v Unii 
podle čl. 4 odst. 1 bodu 58 nařízení IFR.  

 
3. Šablony podle bodu 1 jsou poprvé použitelné pro uveřejnění informací k referenčnímu datu 

31. prosince 2021 ve stejném termínu jako uveřejnění roční účetní závěrky. 
 

4. Toto úřední sdělení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve Věstníku České národní banky. 
 
 
 

Viceguvernér: 
Ing. Marek Mora, M.E.  v. r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekce regulace a mezinárodní spolupráce 
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