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VYHLÁŠKA

ze dne 28. července 2022,

kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., () předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank

Ceské národní bance, ve znění pozdějších předpisů

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

znění Zákona č. 227/2013 Sb.:

Čl. 1

Vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů
bankami a pobočkami zahraničních bank České ná—
rodní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb., vy—
hlášky č. 300/2015 Sb., vyhlášky č. 325/2019 Sb.
a vyhlášky č. 246/2021 Sb., se mění takto:

1. V $ 4 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena 0) až e) se označují jako písme—
na 13) až d).

2. V $ 4 odst. 2 až 4 se text „písm. d)“ nahra—
zuje textem „písm. c)“.

3. V Š 4 odst. 4 se slova „písmene e)“ nahrazují
slovy „písmene d)“.

4. Za $ 4 se vkládá nový Š 4a, který zní:

„Š 4a

Banka a pobočka zahraniční banky sestavuje za
sledovaná období 3 po sobě jdoucích kalendářních
měsíců podle stavu k poslednímu dni měsíce února,
května, srpna a listopadu a předkládá do 30 kalen—
dářních dnů následujících po skončení sledovaného
období, k němuž se vztahuje, Výkaz UVIS (ČNB)
01—04 „Spotřebitelské úvěry zajištěné obytnou ne—

!“ ((
movitosu .

5. V Š 5 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písme—

na I)) a c).

6. V 5 9 odst. 1 se text „PLS (ČNB) 10-01“
nahrazuje textem „UVIS (CNB) 01—04“.

7. V příloze č. 1 se bod 6 Zrušuje.

Dosavadní body 7 až 34 se označují jako body 6

až 33.

8. V příloze č. 1 se bod 28 zrušuje.

Dosavadní body 29 až 33 se označují jako body 28
až 32.

9. Na konci přílohy č. 1 se doplňuje bod 33,
který zní:

„33. UVIS (ČNB) 01-04 „Spotřebitelské úvěry za—
jištěné obytnou nemovitostí“

Výkaz obsahuje granulární a agregované údaje
o nově poskytnutých, navýšených a refinanco—
vaných spotřebitelských úvěrech zajištěných
obytnou nemovitostí ve sledovaném období
3 měsíců. Výkaz dále obsahuje granulární údaje
o poskytnutých spotřebitelských úvěrech Zajiš—
těných obytnou nemovitostí, které jsou k po—
slednímu dní sledovaného období V prodlení.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Guvernér:

Ing. Michl, Ph.D., V. r.


