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Veřejná vyhláška, 

kterou se oznamuje 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
k předkládání konsolidovaných finančních informací 

 

ze dne 22. července 2021 

 

Česká národní banka jako příslušný správní orgán vydává podle § 20d odst. 1 zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 135/2014 Sb. (dále jen „zákon o bankách“), 

toto opatření obecné povahy k čl. 430 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce 

a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, v platném znění (dále jen „nařízení“):  

 

Banka, na kterou se nevztahuje čl. 430 odst. 3 nařízení, předkládá finanční 

informace na konsolidovaném základě podle prováděcího nařízení Komise (EU) 

č. 2021/451, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení, 

pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí 

nařízení (EU) č. 680/2014. 

 

Odůvodnění  

 

1. Podle § 20d odst. 1 zákona o bankách může Česká národní banka vydat opatření 

obecné povahy na základě a v mezích přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího obezřetnostní požadavky tam, kde tento přímo použitelný předpis umožňuje 

příslušnému orgánu udělit výjimku nebo upravit použití stanovených pravidel bankám nebo 

skupině druhově určených bank. Přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

obezřetnostní požadavky je nařízení. 

 

2. V souladu se zákonným zmocněním uplatňuje Česká národní banka pravomoc upravit 

na základě a v mezích nařízení použití stanovených pravidel.  

 

3. Česká národní banka tímto opatřením obecné povahy stanovuje, že se úprava pro 

harmonizované finanční výkaznictví podle přímo účinného předpisu upravujícího předkládání 

finančních informací na konsolidovaném základě vztahuje i na banku, na kterou se nevztahuje 

čl. 430 odst. 3 nařízení. 
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4. Podle čl. 430 odst. 3 nařízení podávají finanční informace instituce,
1
 na něž se vztahuje 

čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002,
2
 a ty úvěrové instituce, které 

sestavují své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy 

podle čl. 5 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002. 

 

5. Česká národní banka tak vychází z čl. 430 odst. 4 nařízení, podle kterého mohou 

příslušné orgány požadovat, aby úvěrové instituce, které určují svůj kapitál na 

konsolidovaném základě v souladu s mezinárodními účetními standardy podle čl. 24 odst. 2 

nařízení, rovněž podávaly finanční informace podle čl. 430 odst. 3 nařízení. 

 

6. Česká národní banka považuje finanční informace požadované podle čl. 430 odst. 3 

nařízení za nezbytné k získání komplexního pohledu na rizikový profil činností a přehledu 

o systémových rizicích, jež pro finanční sektor nebo reálnou ekonomiku představují instituce 

jiné než uvedené v čl. 430 odst. 3 nařízení. Česká národní banka považuje předkládání 

finančních informací na konsolidovaném základě podle čl. 430 odst. 3 nařízení, tzn. ve 

struktuře a formátu podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2021/451, za důležité také 

vzhledem k tomu, že jde o finanční informace institucí, u nichž je Česká národní banka 

příslušným orgánem odpovědným za výkon dohledu na konsolidovaném základě. 

 

7. Pokud jde o informace předkládané České národní bance (podle části sedmé a nařízení) 

a uveřejňování informací (podle části osmé nařízení), zohlední se toto opatření obecné povahy 

i k referenčnímu datu 30. června 2021. 

 

8. Návrh tohoto opatření obecné povahy byl vyvěšen dne 14. června 2021 a sejmut dne 

23. července 2021. K návrhu nebyly uplatněny žádné připomínky. 

 

 

 

Účinnost  

 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 23. července 2021. 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

 

Ing. Marek Mora, M. E.  

viceguvernér 

 

 

elektronicky podepsáno 

 

 

 

doc. JUDr. PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D. 

ředitel sekce regulace a mezinárodní 

spolupráce  

 

elektronicky podepsáno 

 

                                                 
1
   Čl. 4 odst. 1 bod 3 nařízení. 

2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování 

mezinárodních účetních standardů, v platném znění. 


