DATUM:

14. 7. 2021

Komentář ke vzorům pro uveřejňování informací uveřejněných
Českou národní bankou v souladu s bodem 2 úředního sdělení
č. 9/2021 Věst. ČNB
1. Vzory pro uveřejňování informací uveřejněné Českou národní bankou v souladu s bodem 2
úředního sdělení č. 9/2021 Věst. ČNB mají podobu neuzamčených datových souborů ve
formátu xlsx vhodných ke stažení. Tyto soubory jsou pracovními pomůckami a mohou být
aktualizovány a doplňovány v závislosti na vývoji příslušné legislativy.
2. Vzory pro uveřejňování informací podle části osmé CRR nahrazují vzory podle dosavadní
Přílohy č. 2 úředního sdělení č. 9/2018 Věst. ČNB a jsou členěny podle příloh prováděcího
nařízení (EU) 637/2021. V souladu s články 433a až 433c nařízení (EU) 575/2013 (CRR)
instituce uveřejňují informace v odlišném rozsahu a četnosti v závislosti na své kategorizaci
(velká nebo malá a nepříliš složitá instituce nebo „ostatní“ instituce); na listu souboru
vestnik_2021_08_20921560_priloha_1_vzory_uverej_crr (1) s názvem „Obsah“ se nachází
rozcestník, pomocí kterého instituce podle svého zařazení zjistí, v jakých vzorech a s jakou
četností uveřejňuje informace podle části osmé CRR. Velké dceřiné podniky mateřských
institucí v EU uveřejňují v souladu s čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec CRR jen vybrané
informace, a to informace uvedené v článcích 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451a a 453 CRR.
Šablony a tabulky odpovídající uveřejnění informací v souladu s těmito články jsou na listu
„Obsah“ označeny žlutým podbarvením. Více na listu „Definice_Legenda“ tohoto souboru.
Vzhledem k rozsahu souboru a zejména přítomnosti propojení v něm, trvá jeho otevření delší
dobu. Při zveřejnění informací na internetových stránkách instituce podle vzorů obsažených
v tomto souboru doporučujeme zachovat propojení pouze na vzory, v nichž instituce uveřejní
informace v souladu s články 433a až 433c CRR.
3. Informace o požadavcích na kapitál a způsobilé závazky (požadavky TLAC) požadované v
souladu s článkem 437a písm. a), c) a d) a článkem 447 písm. h) CRR vyplňují instituce, pro
něž je to relevantní, v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/763, a to ve vzorech pro
uveřejňování
informací
o
požadavcích
TLAC
obsažených
v
souboru
vestnik_2021_08_20921560_priloha_2_vzory_uverej_crr_tlac (1). Povinnost uveřejňování
požadavků MREL podle směrnice (EU) 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné
postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, se nejdříve uplatní od 1.
ledna 2024.
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4. Vzory pro uveřejňování informací v přílohách 3 až 6 nahrazují vzory podle dosavadní Přílohy č.
1 úředního sdělení č. 9/2018 Věst. ČNB a reflektují již návrh zákona, kterým se mění zákon č.
21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „návrh
zákona“), který Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2021 Senátu jako tisk 122,
dokument 122/0, a také reflektují s tímto návrhem zákona spojenou novelizaci vyhlášky č.
163/2014 Sb. (dále jen „vyhláška“). Návrhem zákona se do českého právního řádu mj.
transponuje směrnice (EU) 2019/878 (CRD 5), která mění směrnici 2013/36/EU (CRD). Právě
zajištění konzistentnosti zveřejňování informací podle části osmé nařízení CRR, kdy většina
změn začala platit od 28. června 2021, a podle národních předpisů, do nichž měla být
směrnice CRD5 v současnosti již transponována (přičemž ukončení legislativního procesu její
transpozice lze předpokládat v blízké budoucnosti), je důvodem zohlednění návrhu zákona
v těchto vzorech pro uveřejňování informací. Vzory pro uveřejňování informací v souborech 3
až 6 tedy již odpovídají budoucímu znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech a některých
opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, oba podle znění výše uvedeného návrhu
zákona, a také odpovídají budoucímu znění již zmíněné novely vyhlášky. Povinnost
uveřejňování informací se z vyhlášky částečně přesouvá do obou zmíněných zákonů, budou
zrušeny stávající Přílohy č. 11, 12 a 14 vyhlášky. Z Přílohy č. 10 vyhlášky bude vypuštěna
povinnost zveřejnění některých informací, jejichž povinnost zveřejnění je zahrnuta v rámci
uveřejňování informací podle části osmé CRR. Vzory pro uveřejňování informací v souborech 3
až 6 lze použít, je-li to pro instituci relevantní, již pro zveřejnění k referenčnímu datu
30. 6. 2021.
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