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VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2009

o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny

Česká národní banka stanoví podle § 136 odst. 1
písm. d), e), i), n), r), s), v) a odstavce 3 zákona č. 277/
/2009 Sb., o pojišťovnictví, (dále jen „zákon o pojišťov-
nictví“) a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., oČes-
ké národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu
o tvorbě a výši technických rezerv, včetně období,
za které má být tento výkaz zpracován, a lhůt, do
kterých má být České národní bance předložen,

b) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu
o skladbě finančního umístění, včetně období, za
které má být tento výkaz zpracován, a lhůty, do
kterých má být České národní bance předložen,

c) způsob předkládání, formu a náležitosti výkazu
solventnosti,

d) způsob předkládání informací podle § 85 odst. 2
písm. a) a b) zákona o pojišťovnictví, náležitosti,
formu, členění, termíny, způsob a lhůty pro před-
kládání průběžných výkazů o činnosti podle § 85
odst. 2 písm. c) a dalších informací podle § 85
odst. 3 zákona o pojišťovnictví,

e) obsah, formu, členění, termíny a způsob předklá-
dání informací nezbytných pro výkon dohledu ve
skupině,

f) rozsah informací o činnosti pojišťovny z třetího
státu a zajišťovny z třetího státu na území České
republiky předkládaných České národní bance,
způsob a lhůty pro jejich předkládání,

g) formu, termíny a způsob předkládání informací
podle § 31 odst. 3 zákona o pojišťovnictví a podle
§ 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní
bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.,

h) podmínky a organizační předpoklady pro předklá-
dání výkazů nebo informací uvedených v § 136
odst. 1 písm. d), e), i), n), r), s) a v) zákona o po-
jišťovnictví.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají
věcné a formální vazby,

b) kontaktní osobou osoba nebo osoby, které jmé-
nem tuzemské pojišťovny, tuzemské zajišťovny,
pojišťovny z třetího státu, zajišťovny z třetího
státu nebo pojišťovny z jiného členského státu
předkládají výkazy České národní bance,

c) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podo-
bě, které jsou připojeny k datové zprávě a které
splňují tyto požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou

a umožňují její identifikaci prostřednictvím vy-
daného certifikátu,

2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě po-
mocí prostředků pro vytváření bezpečnostních
značek, které označující osoba může udržet pod
svou výhradní kontrolou,

3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, při-
pojeny takovým způsobem, že je možné zjistit
jakoukoli následnou změnu dat.

§ 3
Výkazy tuzemské pojišťovny

(1) Tuzemská pojišťovna sestavuje
a) čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po

skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k ně-
muž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajiš-

ťovny pro účely dohledu“,
2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojiš-

ťovny/zajišťovny“,
3. POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k fi-

nančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační

struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťov-
ny/zajišťovny“,

b) čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po
skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k ně-
muž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 32-04 „Vybrané ukazatele za od-

větví životních pojištění“,
2. POJ (ČNB) 33-04 „Vybrané ukazatele za od-

větví neživotních pojištění“,
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3. POJ (ČNB) 34-04 „Aktivní zajištění týkající se
životního pojištění“,

4. POJ (ČNB) 35-04 „Aktivní zajištění týkající se
neživotního pojištění“,

5. POJ (ČNB) 43-04 „Výkaz pojišťovny/zajiš-
ťovny o operacích uvnitř skupiny“ a

6. POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajiš-
ťovny o skladbě finančního umístění“,

c) pololetně a předkládá do 60 kalendářních dnů po
skončení sledovaného kalendářního pololetí, k ně-
muž se vztahují, výkaz POJ (ČNB) 36-02 „Zpro-
středkovatelská činnost za pojišťovnu“,

d) ročně a předkládá do 15 kalendářních dnů ode dne
vypracování zprávy o auditu

1. POJ (ČNB) 63-01 „Výkaz solventnosti za po-
jiš-ťovnu/zajišťovnu“ a

2. POJ (ČNB) 65-01 „Výkaz pro výpočet uprave-
né míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“.

(2) Výkazy podle odstavce 1 zahrnují i údaje za
činnosti provozované pobočkami tuzemské pojišťovny
a za činnosti provozované tuzemskou pojišťovnou na
základě svobody dočasně poskytovat služby.

(3) Tuzemská pojišťovna sestavuje pololetně
a předkládá do 90 kalendářních dnů po skončení sledo-
vaného kalendářního pololetí výkaz POJ (ČNB) 50-02
„Vybrané ukazatele pojišťovny/zajišťovny – přeshra-
niční aktivity“, a to za činnost provozovanou na zá-
kladě svobody dočasně poskytovat služby v jiném člen-
ském státě a zvlášť za činnost provozovanou prostřed-
nictvím pobočky v jiném členském státě, odděleně za
každý jednotlivý členský stát, kde tuto činnost provo-
zuje.

(4) Česká kancelář pojistitelů (dále jen „Kance-
lář“) sestavuje
a) čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po

skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k ně-
muž se vztahují, tyto výkazy:

1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajiš-
ťovny pro účely dohledu“,

2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojiš-
ťovny/zajišťovny“,

3. POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k fi-
nančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a

4. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační
struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťov-
ny/zajišťovny“,

b) čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po
skončení sledovaného kalendářního čtvrtletí, k ně-
muž se vztahují, tyto výkazy:

1. POJ (ČNB) 33-04 „Vybrané ukazatele za od-
větví neživotních pojištění“ a

2. POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajiš-
ťovny o skladbě finančního umístění“,

c) pololetně a předkládá do 60 kalendářních dnů po
skončení sledovaného kalendářního pololetí, k ně-
muž se vztahují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 36-02 „Zprostředkovatelská čin-

nost za pojišťovnu“ a
2. POJ (ČNB) 39-02 „ČKP – Pojištění odpověd-

nosti za škodu způsobenou provozem vozidla“.

§ 4
Výkazy tuzemské zajišťovny

(1) Tuzemská zajišťovna sestavuje
a) čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po

skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vzta-
hují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajiš-

ťovny pro účely dohledu“,
2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojiš-

ťovny/zajišťovny“,
3. POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k fi-

nančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační

struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťov-
ny/zajišťovny“,

b) čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po
skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vzta-
hují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 43-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťov-

ny o operacích uvnitř skupiny“ a
2. POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťov-

ny o skladbě finančního umístění“,
c) ročně a předkládá do 15 kalendářních dnů ode dne

vypracování zprávy o auditu
1. POJ (ČNB) 63-01 „Výkaz solventnosti za po-

jišťovnu/zajišťovnu“ a
2. POJ (ČNB) 65-0 „Výkaz pro výpočet uprave-

né míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“.

(2) Výkazy podle odstavce 1 zahrnují i údaje za
činnosti provozované pobočkami tuzemské zajišťovny
a za činnosti provozované tuzemskou zajišťovnou na
základě svobody dočasně poskytovat služby.

(3) Tuzemská zajišťovna sestavuje pololetně
a předkládá do 90 kalendářních dnů po skončení sledo-
vaného kalendářního pololetí výkaz POJ (ČNB) 50-02
„Vybrané ukazatele pojišťovny/zajišťovny – přeshra-
niční aktivity“, a to za činnost provozovanou na zá-
kladě svobody dočasně poskytovat služby v jiném člen-
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ském státě a zvlášť za činnost provozovanou prostřed-
nictvím pobočky v jiném členském státě, odděleně za
každý jednotlivý členský stát, kde tuto činnost provo-
zuje.

§ 5
Výkazy pojišťovny z třetího státu

(1) Pojišťovna z třetího státu sestavuje za činnost
provozovanou na území České republiky prostřednic-
tvím pobočky
a) čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po

skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vzta-
hují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajiš-

ťovny pro účely dohledu“,
2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojiš-

ťovny/zajišťovny“,
3. POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k fi-

nančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační

struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťov-
ny/zajišťovny“,

b) čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po
skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vzta-
hují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 32-04 „Vybrané ukazatele za od-

větví životních pojištění“,
2. POJ (ČNB) 33-04 „Vybrané ukazatele za od-

větví neživotních pojištění“,
3. POJ (ČNB) 34-04 „Aktivní zajištění týkající se

životního pojištění“,
4. POJ (ČNB) 35-04 „Aktivní zajištění týkající se

neživotního pojištění“ a
5. POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajišťov-

ny o skladbě finančního umístění“,
c) pololetně a předkládá do 60 kalendářních dnů po

skončení sledovaného kalendářního pololetí, k ně-
muž se vztahuje, výkaz POJ (ČNB) 36-02 „Zpro-
středkovatelská činnost za pojišťovnu“,

d) ročně a předkládá do 15 kalendářních dnů ode dne
vypracování zprávy o auditu
1. POJ (ČNB) 63-01 „Výkaz solventnosti za po-

jišťovnu/zajišťovnu“ a
2. POJ (ČNB) 65-01 „Výkaz pro výpočet uprave-

né míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“.

(2) Pojišťovna se sídlem ve Švýcarské konfederaci,
která na území České republiky provozuje formou
pobočky pojišťovací činnost podle jednoho nebo více
pojistných odvětví neživotního pojištění, postupuje po-
dle § 7.

§ 6
Výkazy zajišťovny z třetího státu

(1) Zajišťovna z třetího státu sestavuje za činnost
provozovanou na území České republiky prostřednic-
tvím pobočky
a) čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po

skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vzta-
hují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajiš-

ťovny pro účely dohledu“,
2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojiš-

ťovny/zajišťovny“,
3. POJ (ČNB) 15-04 „Doplňkové informace k fi-

nančním výkazům pojišťovny/zajišťovny“ a
4. POJ (ČNB) 70-04 „Hlášení o organizační

struktuře a kvalifikovaných účastech pojišťov-
ny/zajišťovny“,

b) čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po
konci kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují,
výkaz POJ (ČNB) 46-04 „Výkaz pojišťovny/zajiš-
ťovny o skladbě finančního umístění“,

c) ročně a předkládá do 15 kalendářních dnů ode dne
vypracování zprávy o auditu
1. POJ (ČNB) 63-01 „Výkaz solventnosti za po-

jišťovnu/zajišťovnu“ a
2. POJ (ČNB) 65-01 „Výkaz pro výpočet uprave-

né míry solventnosti za pojišťovnu/zajišťovnu“.

(2) Zajišťovna, na kterou se vztahuje dohoda po-
dle § 48 odst. 3 zákona o pojišťovnictví, postupuje po-
dle odstavce 1 obdobně.

§ 7
Výkazy předkládané pojišťovnou

z jiného členského státu

Pojišťovna z jiného členského státu sestavuje za
činnost provozovanou na území České republiky na
základě práva zřídit pobočku
a) čtvrtletně a předkládá do 30 kalendářních dnů po

skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vzta-
hují, tyto výkazy:
1. POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojišťovny/zajiš-

ťovny pro účely dohledu“ a
2. POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku a ztráty pojiš-

ťovny/zajišťovny“,
b) čtvrtletně a předkládá do 45 kalendářních dnů po

skončení čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto vý-
kazy:
1. POJ (ČNB) 32-04 „Vybrané ukazatele za od-

větví životních pojištění“ a
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2. POJ (ČNB) 33-04 „Vybrané ukazatele za od-
větví neživotních pojištění“.

§ 8

Společná ustanovení k sestavování výkazů

(1) Obsah výkazů podle § 3 až 7 je uveden v pří-
loze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna,
pojišťovna z třetího státu, zajišťovna z třetího státu a po-
jišťovna z jiného členského státu postupují při sestavo-
vání předkládaných výkazů přiměřeně k jejich povaze
v souladu s právními předpisy upravujícími vedení
účetnictví a sestavování účetní závěrky nebo s meziná-
rodními účetními standardy upravenými právem
Evropských společenství (dále jen „mezinárodní účetní
standardy“)1).

(3) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna,
pojišťovna z třetího státu, zajišťovna z třetího státu a po-
jišťovna z jiného členského státu oceňují aktiva a pasiva
podle stavu ke dni sestavení výkazu.

§ 9

Další informace předkládané České národní bance

(1) Tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajiš-
ťovna, která podléhá dohledu ve skupině, předkládá
České národní bance grafické znázornění struktury
skupiny, jejíž je součástí, z hlediska vlastnického uspo-
řádání a struktury skupiny, jejíž je součástí, a z hlediska
řízení, a to vždy s vyznačením osob, které jsou za-
hrnuty do upravené míry solventnosti. Informace podle
věty první jsou předkládány vždy podle stavu k 1. led-
nu do 31. ledna příslušného kalendářního roku, v elek-
tronické podobě na adresu České národní banky zve-
řejněné ve Věstníku České národní banky nebo pro-
střednictvím datové schránky2) České národní banky.
O změnách, které nastaly oproti stavu, o němž byla
Česká národní banka informována, včetně grafického
znázornění nové struktury skupiny, tuzemská pojiš-
ťovna nebo tuzemská zajišťovna informuje Českou ná-
rodní banku bez zbytečného odkladu poté, co se o nich
dozvěděla.

(2) Pokud Česká národní banka upustí od poža-
davku na vykazování upravené míry solventnosti podle
§ 88 odst. 2 zákona o pojišťovnictví, tuzemská pojiš-
ťovna nebo tuzemská zajišťovna do grafického znázor-
nění podle odstavce 1 zahrnuje pouze tu část skupiny,
v jejímž čele je osoba, u které nebylo od požadavku na

vykazování upravené míry solventnosti podle § 88
odst. 2 zákona o pojišťovnictví upuštěno.

(3) Dokumenty uvedené v § 85 odst. 2 písm. a)
a b) zákona o pojišťovnictví tuzemská pojišťovna, po-
jišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo za-
jišťovna z třetího státu předkládá České národní bance
elektronicky ve formátu, který bude společně s adresou
zveřejněn ve Věstníku České národní banky. Pokud
velikost datové zprávy neumožňuje zasílání tímto způ-
sobem, zašle ji na pevném nosiči dat na adresu sídla
České národní banky.

(4) K výkazu POJ (ČNB) 10-04 „Rozvaha pojiš-
ťovny/zajišťovny pro účely dohledu“ tuzemská pojiš-
ťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna
nebo zajišťovna z třetího státu předkládá ročně další
informace uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky obsahu-
jící:

1. run-off analýzu rezervy na pojistná plnění pro ne-
životní pojištění v termínu do 60 kalendářních dnů
po skončení sledovaného období; run-off analýza
rezervy na pojistná plnění pro neživotní pojištění
se předkládá pouze v případě provozování pojištění
podle jednoho nebo více pojistných odvětví uvede-
ných v části B bodech 3 až 18 přílohy č. 1 k zákonu
o pojišťovnictví,

2. data o vývoji vzniklých škod za neživotní pojištění
v termínu do 60 kalendářních dnů po skončení sle-
dovaného období; data o vývoji vzniklých škod za
neživotní pojištění se předkládají pouze v případě
provozování pojištění podle jednoho nebo více po-
jistných odvětví uvedených v části B bodech 3 až
18 přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví.

(5) K výkazu POJ (ČNB) 20-04 „Výkaz zisku
a ztráty pojišťovny/zajišťovny“ tuzemská pojišťovna,
pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna nebo
zajišťovna z třetího státu předkládá čtvrtletně další in-
formace podle přílohy č. 2 této vyhlášky, a to výkaz
zisku a ztráty podle produktových skupin, v termínu
do 45 kalendářních dnů po skončení sledovaného ka-
lendářního čtvrtletí.

(6) Tuzemská pojišťovna, pojišťovna z třetího
státu, tuzemská zajišťovna nebo zajišťovna z třetího
státu předkládá ročně „Přehled zajistného programu“
uvedený v příloze č. 2 této vyhlášky v termínu do
31. března. Obsahem jsou informace o uzavřených za-
jistných smlouvách platných k datu předložení tohoto
přehledu.
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(7) Další informace k výkazům uvedené v odstav-
cích 4, 5 a 6 jsou České národní bance předkládány
tuzemskou pojišťovnou, tuzemskou zajišťovnou, po-
jišťovnou z třetího státu nebo zajišťovnou z třetího stá-
tu v elektronické podobě na adresu České národní ban-
ky, zveřejněné ve Věstníku České národní banky nebo
prostřednictvímdatové schránky2)České národní banky.

§ 10

Zahájení a ukončení sestavování
a předkládání výkazů

(1) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna,
pojišťovna z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu
sestavuje a předkládá výkazy a další informace podle
této vyhlášky ode dne zápisu do obchodního rejstříku.
Pojišťovna z jiného členského státu sestavuje a před-
kládá výkazy podle této vyhlášky okamžikem zahájení
pojišťovací nebo zajišťovací činnosti na území České
republiky.

(2) Tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna,
pojišťovna z třetího státu nebo zajišťovna z třetího státu
sestavuje a předkládá výkazy a další informace podle
této vyhlášky do dne nabytí právní moci rozhodnutí
České národní banky o odnětí povolení k provozování
pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Pojišťovna z jiného
členského státu sestavuje a předkládá výkazy podle této
vyhlášky do dne ukončení pojišťovací nebo zajišťovací
činnosti na území České republiky.

§ 11

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Výkazy uvedené v § 3 až 7 jsou předkládány
České národní bance v elektronické podobě, ve formě
datových zpráv a ve struktuře a formě datových sou-
borů, které jsou dostupné prostřednictvím
a) programové aplikace České národní banky pro

sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která
je dostupná způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup,

b) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu
umožňující elektronickou výměnu informací
(EDI/EDIFACT), nebo

c) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu
používající pro předání výkazu webové služby
České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím pro-
gramových aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a)

a c) opatří vykazující subjekt uznávaným elektronic-
kým podpisem3) kontaktní osoby.

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím pro-
gramové aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří
vykazující subjekt zabezpečovací značkou založenou
na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 12

Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní
bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích
následně po termínu pro předložení výkazu České ná-
rodní bance, bude výkaz s upravenými údaji předložen
České národní bance opětovně bez zbytečného od-
kladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech
nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví tu-
zemská pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská
zajišťovna, zajišťovna z třetího státu, pojišťovna z jiného
členského státu též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k posled-
nímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného
údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem,
bude výkaz předložen opětovně s opravenými údaji,
nejpozději do 15 dnů po auditu účetní závěrky. Pokud
oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech
k dalším časovým obdobím, bude předložen tento vý-
kaz nově s upravenými údaji včetně všech dalších na-
vazujících výkazů.

(3) Opravené výkazy jsou předkládány ve lhůtě
podle odstavců 1 a 2 České národní bance způsobem
stanoveným v § 11 společně s informací o obsahu a dů-
vodu opravy.

§ 13

Zajištění organizačních předpokladů
pro předávání dat výkazů

(1) Pokud jsou výkazy sestavovány a předávány
České národní bance pomocí programové aplikace uve-
dené v § 11 odst. 1 písm. a) nebo c), určí tuzemská
pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajiš-
ťovna, zajišťovna z třetího státu nebo pojišťovna z ji-
ného členského státu nejméně 2 kontaktní osoby a Čes-
ké národní bance k těmto osobám sdělí

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) adresu pracoviště, telefonní číslo, faxové číslo a ad-
resu elektronické pošty této osoby,
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c) určení požadované role této osoby v programové
aplikaci SDNS.

(2) Pojišťovna nebo zajišťovna uvedená v od-
stavci 1 sdělí České národní bance číslo kvalifikova-
ného certifikátu vydaného akreditovaným poskytova-
telem certifikačních služeb, na kterém je založen zaru-
čený elektronický podpis užívaný kontaktní osobou
podle § 11 odst. 2.

(3) Pojišťovna nebo zajišťovna uvedená v od-
stavci 1 bez zbytečného odkladu informuje Českou
národní banku o změnách údajů uvedených v odstav-
cích 1 a 2.

(4) Pokud jsou výkazy vytvářeny a předávány
České národní bance pomocí programové aplikace uve-
dené v § 11 odst. 1 písm. b), Česká národní banka na

požádání vystaví certifikát určený k vytváření zabezpe-
čovací značky uvedené v § 11 odst. 3.

§ 14

Přechodné ustanovení

V případě použití programové aplikace uvedené
v § 11 odst. 1 písm. a) lze do 31. prosince 2010 datové
zprávy opatřovat elektronickým podpisem založeným
na certifikátu vydaném Českou národní bankou.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.

Sbírka zákonů č. 433 / 2009Částka 138 Strana 7043



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 433/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 433/2009 Sb.

Sbírka zákonů č. 433 / 2009Strana 7064 Částka 138



Sbírka zákonů č. 433 / 2009Částka 138 Strana 7065



Sbírka zákonů č. 433 / 2009Strana 7066 Částka 138


