
Odůvodnění 

návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů 

bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními 

družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

I. OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Vykazovací povinnosti pro úvěrové instituce (banky a pobočky zahraničních bank 

a spořitelní a úvěrní družstva) jsou kromě přímo použitelných předpisů EU stanoveny na 

národní úrovni vyhláškou č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami 

zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 

č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní 

bance, ve znění pozdějších předpisů. ČNB tak musí průběžně monitorovat a udržovat soulad 

požadavků na výkaznictví podle jednotných reportovacích rámců EU a zároveň požadavků 

na národní úrovni. Výkaznictví na národní úrovni musí být přizpůsobováno tak, aby nebyl 

vyžadován reporting nad rámec práva EU, aby nedocházelo k duplicitnímu vykazování 

a zároveň, aby byly zajištěny nezbytné informace pro potřeby dohledu ČNB. 

V novele obou vyhlášek jsou promítnuty požadavky vyplývající z revidovaných obecných 

pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (dále jen „EBA“) ke srovnávání postupů 

odměňování, rozdílů v odměňování žen a mužů a schválených vyšších poměrů podle 

směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06) a obecných pokynů EBA ke shromažďování 

údajů o osobách s vysokými příjmy podle směrnice 2013/36/EU a směrnice (EU) 2019/2034 

(EBA/GL/2022/08).  

Sběr dat na základě předchozích obecných pokynů nebyl národními předpisy upraven 

a doposud probíhal pouze na základě roční dohledové výzvy adresované vybraným 

subjektům z okruhu úvěrových institucí. Vzhledem k rozsahu změn revidovaných obecných 

pokynů, které rozšiřují počet dotčených subjektů a zavádějí sběr dat za nové oblasti, je 

nezbytné zohlednit jejich požadavky národními předpisy. Novela obou vyhlášek tudíž 

reaguje na uvedené změny.  

Návrh vyhlášky v části první novelizuje vyhlášku o předkládání výkazů bankami 

a pobočkami zahraničních bank České národní bance, dále část druhá je pak změnou 

vyhlášky o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance. 

Jedná se o následující změny:  

- Zavedení ročního výkazu „Informace o odměňování osob s vysokými příjmy“, 

který bude předkládán jak na individuálním, tak i na konsolidovaném základě. 

- Zavedení výkazu „Schválené vyšší poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou 

odměny“, který bude předkládán jednou za 2 roky. 



2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 

Návrh vyhlášky je v souladu s rozsahem zákonného zmocnění na vydání prováděcího 

předpisu podle ustanovení § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993, o České národní bance, ve znění 

zákona č. 227/2013 Sb.  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

Navrhovaná novela vyhlášek není transpozičním předpisem, pouze provádí ustanovení 

zákona na základě požadavků vyplývajících z revidovaných obecných pokynů EBA ke 

srovnávání postupů odměňování, rozdílů v odměňování žen a mužů a schválených vyšších 

poměrů podle směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06) a obecných pokynů EBA ke 

shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy podle směrnice 2013/36/EU a směrnice 

(EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08).  

Předkládaný návrh vyhlášky nezapracovává právo Evropské unie a není s právem Evropské 

unie v rozporu. Novela vyhlášky je předpisem technického charakteru, který obsahuje 

úpravu předkládání informací a sběr dat na základě zmocnění v zákoně. 

4.  Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Novela vyhlášky je nezbytná pro zajištění plnění úkolů ČNB stanovených zákonem v oblasti 

dohledu nad finančním trhem. Právní úpravou vyhlášky se zajistí nutný soulad výkaznictví 

na národní a evropské úrovni při současném zajištění potřebných podkladů a informací pro 

výkon dohledu a k zabezpečení plnění dalších úkolů ČNB.  

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální a jiné specifické dopady  

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 

Návrh vyhlášky nemá negativní dopad na podnikatelské prostředí. Vzhledem k povaze 

navrhovaných změn nejsou očekávány výrazně zvýšené náklady nad rámec nákladů na 

přizpůsobení interních informačních systémů vykazujících osob novým požadavkům na 

výkaznictví na základě obecných pokynů EBA.  

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní sociální dopady, ani nemá žádné dopady 

na spotřebitele, na oblast rovnosti mužů a žen, na specifické skupiny obyvatel, na osoby 

sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí, nemá 

dopady na bezpečnost nebo obranu státu, ani na výkon státní statistické služby. 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace  

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by vytvářela prostor pro 

diskriminaci. 

 

 

 

 

 



7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava  není v rozporu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 

GDPR1) a se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Nově zaváděné výkazy 

jsou koncipovány jako sběry údajů v agregované podobě. 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

Vzhledem k povaze vyhlášky, která se týká předkládání výkazů ČNB, navrhovaná právní 

úprava nevytváří prostor pro korupční rizika. 

9. Zhodnocení souladu návrhu právního předpisu se Zásadami digitálně přívětivé 

legislativy 

Vyhláška není v rozporu se zásadami digitálně přívětivé legislativy. 

10. Konzultace 

Návrh vyhlášky je konzultován s Českou bankovní asociací, Asociací úvěrových institucí a 

Asociací družstevních záložen. Podrobná metodika je zpřístupněna ve sběrném informačním 

systému ČNB.  

Návrh vyhlášky je rovněž konzultován s Ministerstvem financí. 

Návrh vyhlášky nepodléhá konzultaci s Evropskou centrální bankou podle Rozhodnutí rady 

č. 98/415/ES ze dne 29. června 1998 o konzultacích vnitrostátních orgánů s Evropskou 

centrální bankou k návrhům právních předpisů. 

Předkládaný návrh neobsahuje řešení, která by představovala zvýšené riziko z hlediska 

proveditelnosti a vynutitelnosti. 

V souladu s čl. 3.8. písm. g) a h) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) se 

u této vyhlášky neprovádí hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA). Návrh 

vyhlášky současně nejde nad rámec požadavků práva EU.  

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  

ČÁST PRVNÍ 

Čl. I 

K bodu 1 

Legislativně technická úprava modifikuje sestavování a předkládání výkazů bankou, která 

není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovní ČR, a pobočkou banky z jiného než 

členského státu tak, že nově zahrnuje i roční výkaz na individuální bázi REMHE „Informace 

o odměňování osob s vysokými příjmy“.  

 

                                                           
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 



K bodu 2  

Zavedení výkazu REMHR „Schválené vyšší poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou 

odměny“, který bude předkládán jednou za 2 roky. 

K bodu 3 a 4 

Úprava nového ročního výkazu REMHE „Informace o odměňování osob s vysokými příjmy 

na konsolidovaném základě“.  

K bodu 5 

V příloze č. 1 se doplňuje stručný popis obsahu nových výkazů v rámci bodů 34 až 36. Jejich 

podoba je definována s ohledem na revidované obecné pokyny EBA. 

K Čl. II 

Přechodná ustanovení upřesňují termín pro první předložení výkazů sestavovaných podle 

§ 6 odst. 4 písm. b), § 6 odst. 6 a podle § 7 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 346/2013 Sb. 

ČÁST DRUHÁ 

Čl. III 

K bodu 1 

Legislativně technická úprava modifikuje sestavování a předkládání výkazů družstevní 

záložnou, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovní ČR tak, že nově 

zahrnuje i roční výkaz na individuální bázi REMHE „Informace o odměňování osob s 

vysokými příjmy“. 

K bodu 2 

Zavedení výkazu REMHR „Schválené vyšší poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou 

odměny“, který bude předkládán jednou za 2 roky. 

K bodu 3 

V příloze č. 1 se doplňuje stručný popis obsahu nových výkazů v rámci bodů 10 a 11. Jejich 

podoba je definována s ohledem na revidované obecné pokyny EBA. 

Čl. IV 

Přechodná ustanovení upřesňují termín pro první předložení výkazů sestavovaných podle 

§ 3 odst. 7 písm. b) a podle § 3 odst. 8 vyhlášky č. 426/2013 Sb. 

ČÁST TŘETÍ 

Účinnost vyhlášky je stanovena dnem 1. července 2023.  

 


