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VYHLÁŠKA

ze dne 4. listopadu 2015,

kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy
České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb.

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. I

Vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů
spořitelními a úvěrními družstvy České národní
bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb., se mění
takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. a) se slova „a o pojiště-
ných vkladech“ zrušují.

2. V § 3 odst. 3 se na konci písmene a) slovo „a“
nahrazuje čárkou.

3. V § 3 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„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 37 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí,
k němuž se vztahuje, výkaz FIS (ČNB) 90-04
„Výkonné a nevýkonné expozice a expozice
s úlevou“.“.

4. V příloze č. 1 bod 5 zní:

„5. 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 čle-
nění podle původní splatnosti závazků a podle základního sektorového členění věřitelů.“.

5. V příloze č. 1 bodu 8 se slova „o členech
vedoucích orgánů“ nahrazují slovy „o osobách ve
vrcholovém vedení“, za slovy „5 % včetně“ se čárka
nahrazuje slovem „a“ a slova „a o členství představi-
telů družstevní záložny v jiných právnických oso-
bách“ se zrušují.

6. Na konci přílohy č. 1 se doplňují body 11
a 12, které znějí:

„11. FIS (ČNB) 90-04 „Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou“
Výkaz obsahuje informace o výkonných expozicích a nevýkonných expozicích se selháním a se
znehodnocením týkajících se dluhových cenných papírů a úvěrů v sektorové struktuře a v členění
podle pásem zbytkové doby splatnosti a informace o přijatých kolaterálech k těmto výkonným
a nevýkonným expozicím. Dále obsahuje informace o úlevách podle typu, které byly realizovány
vůči dluhovým cenným papírům a úvěrům v sektorové struktuře. U jednotlivých typů pohledávek
je vykazována i kumulovaná hodnota znehodnocení a hodnota kumulovaných změn reálné hodnoty
z titulu úvěrového rizika a rezerv.

12. 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 čle-
nění podle typu věřitele.“.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.
viceguvernér
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