
PLATNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Č. 426/2013 SB. – VYBRANÁ USTANOVENÍ S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

VYHLÁŠKA  

ze dne 6. prosince 2013 

o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance 

 

Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve 

znění zákona č. 227/2013 Sb.:  

 

§ 3  

Výkazy družstevní záložny na individuálním základě 

 

(1) Družstevní záložna sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky1) a předpisů jej 

provádějících.  

 

(2) Družstevní záložna sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předkládá  

 

a) do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční 

výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR“ a  

 

b) do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz FIN (IND) 01-12 „Finanční 

informace (FINREP) na individuálním základě“. 

 

(3) Výkaz podle odstavce 2 písm. b) sestavený za 

 

a) březen, červen a září se předkládá do 37 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, 

 

b) prosinec se předkládá do 10. února následujícího roku. 

  

(4) Družstevní záložna sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá 

 

a) do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz „DZ (ČNB) 50-04 

„Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny“, 

 

b) do 29 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení 

o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny“, 

 

c) do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 24–04 

„Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“ a  

 

d) do 33 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 23–04 „Hlášení 

o úrokovém riziku“. 

 

(5) Výkaz podle odstavce 4 písm. b) a d) sestavený za 4. čtvrtletí se předkládá do 10. února 

následujícího roku. 

 

(6) Družstevní záložna sestavuje podle stavu k 31. prosinci a předkládá do 15. února následujícího 

roku výkaz DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovávaných bankovek a 

mincí“. 

 

                                                 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 z 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové 

instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění. 



(7) Družstevní záložna, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, 

sestavuje a předkládá za každý kalendářní rok do 15. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího 

roku výkaz FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“.  

 

(7) Družstevní záložna, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České 

republiky, sestavuje a předkládá 

 

a) za každý kalendářní rok do 15. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku 

výkaz FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“ a 

b) za uplynulé účetní období do 15. června výkaz REMHE (IND) 01-01 „Informace o 

odměňování osob s vysokými příjmy“. 

 

      (8) Družstevní záložna sestavuje a předkládá jednou za 2 roky za uplynulé účetní období do 15. 

června výkaz REMHR (IND) 01-01 „Schválené vyšší poměry mezi pohyblivou a pevnou 

složkou odměny“. 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 426/2013 Sb. 

 

Obsah výkazů předkládaných družstevní záložnou České národní bance 

1. DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR“ 
Výkaz obsahuje údaje pro výpočet povinných minimálních rezerv souhrnně za všechny měny, 

v členění podle původní splatnosti závazků a podle základního sektorového členění věřitelů. 

2. DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny“ 
Výkaz obsahuje údaje o souhrnné výši pohledávek v hodnotě před znehodnocením a závazků za 

15 úvěrových institucí a 15 jiných osob než úvěrových institucí (vládní instituce a ostatní klienti) 

s nejvyšším objemem pohledávek nebo závazků. 

3. DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny“ 

Výkaz obsahuje základní identifikační a klasifikační údaje o družstevní záložně, o počtu jejích 

pracovníků a organizačních složek, základní identifikační údaje o pobočce družstevní záložny 

v zahraničí, identifikační a klasifikační údaje o osobách ve vrcholovém vedení družstevní 

záložny, kontaktních osobách, členské základně, dále přehled všech členů družstevní záložny, 

jejichž podíl členských vkladů na základním kapitálu družstevní záložny převyšuje 5 % včetně, 

a informace o kvalifikovaných účastech na družstevní záložně. 

 

       4. DZ (ČNB) 80-01 „Hlášení o skupině“ 

 Výkaz obsahuje základní informace o struktuře skupiny smíšené holdingové osoby a osobách 

v ní zahrnutých, jedná se o základní identifikační údaje, základní kapitál, základní identifikační a 

klasifikační údaje o členech vedoucích orgánů a o kvalifikovaných účastech. 

5. DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovaných bankovek a 

mincí“ 

Výkaz obsahuje informace o počtu zpracovaných tuzemských bankovek a mincí, s výjimkou 

tuzemských bankovek a mincí zpracovaných na přepážkových pokladnách, a to v členění podle 

způsobu zpracování tuzemských bankovek a mincí na zpracované strojově nebo ručně. Dále 

obsahuje informace o počtu nezpracovaných tuzemských bankovek a mincí předaných ke 

zpracování zpracovateli tuzemských bankovek a mincí, jiné úvěrové instituci provádějící 

pokladní operace nebo České národní bance, a také o počtu tuzemských bankovek a mincí 

vracených do oběhu neanonymními zařízeními, a to v členění podle způsobu zpracování 

tuzemských bankovek a mincí vracených do oběhu na zpracované neanonymním zařízením, 



vykazujícím subjektem, Českou národní bankou, zpracovatelem tuzemských bankovek a mincí 

nebo jinou úvěrovou institucí. 

6. DZ (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů“ 

Výkaz obsahuje údaje o pojištěných a krytých pohledávkách z vkladů u družstevní záložny 

v členění podle typu věřitele. 

7. FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě“ 
Výkaz obsahuje údaje o finanční pozici družstevní záložny a přehled výnosů a nákladů 

a účetního zisku nebo ztráty od počátku roku do konce sledovaného období v základním členění 

odvozeném z mezinárodních účetních standardů. Dále obsahuje doplňkové informace k rozvaze, 

k výkazu zisku nebo ztráty a informace o výkonných a nevýkonných expozicích a expozicích 

s úlevou. 

 

      8. DZ (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku“ 

Hlášení o úrokovém riziku obsahuje přehled očekávaných peněžních toků z aktiv, pasiv a 

podrozvahových položek podle doby přecenění nebo splatnosti a podle typu úrokové sazby, a 

dále výsledky dohledového testu odlehlých hodnot. 

     9. FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě“ 

Výkaz obsahuje informace o plánech financování obchodních aktivit družstevní záložny, která 

není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, v následujících 3 letech. 

Zahrnuje údaje o úvěrech, vkladech a emitovaných cenných papírech, zdrojích financování z 

veřejného sektoru a centrálních bank, pojištěných a nepojištěných vkladech a finančních nástrojích 

podobných vkladům, strukturách inovativního financování, prognóze ukazatelů likvidity, cenové 

tvorbě u úvěrů, vkladů a jiných závazků, plánech restrukturalizace a predikci výkazu zisků a ztrát. 

  10. REMHE (IND) 01-01 „Informace o odměňování osob s vysokými příjmy“  

Výkaz obsahuje informace o počtu pracovníků s odměnami odpovídajícími částce 1 000 000 

EUR a více členěné podle pracovního zařazení a struktury jednotlivých odměn uvedených 

pracovníků. 

 

  11. REMHR (IND) 01-01 „Schválené vyšší poměry mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny“ 

Výkaz obsahuje údaje o schváleném poměru mezi pohyblivou a pevnou složkou odměny 

vyšším než 100 % a o počtu vybraných pracovníků, kterým byla přiznána odměna 

s poměrem pohyblivé a pevné složky odměny přesahující 100 % za účetní období. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


