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Pomůcka k výkaznictví pro ČNB pro osoby zapsané 

do seznamu ČNB dle § 15 ZISIF 

Výkazy požadované po osobách zapsaných dle § 15 ZISIF 

 

1. Úvod 

Osoby zapsané v seznamech České národní banky (dále také jen „ČNB”) podle § 15 zákona 

č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZISIF”) mají roční informační povinnost k 31. 12. běžného roku zaslat 

v termínu do 31. 1. následujícího roku. Jedná se o výkazy: 

 ROFOS36 - Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3 (3) AIFMD a  

 ROFOS37 - Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3 (3) AIFMD.  

Následující text byl vytvořen jako podpora pro osoby zapsané do seznamu ČNB podle § 15 

ZISIF k bezproblémovému plnění jejich vykazovací povinnosti. 

 

2. Certifikáty 

ČNB akceptuje certifikáty vydané kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících 

důvěru ve smyslu článku 3 bodu 20 Nařízení eIDAS, který je uveden na důvěryhodném 

seznamu Ministerstva vnitra dle § 13 odst. 3 Zákona o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce (prakticky: vydané jednou ze společností První certifikační autorita, a. 

s., Česká pošta, s. p. nebo eIdentity a. s.). 

Všechny certifikáty lze do SDAT nahrát prostřednictvím webové aplikace v části Správa 

osoby -> Certifikáty. Postup nahrání certifikátů je popsán v dokumentaci zde. 

Pro podepisování zaručeným elektronickým podpisem je nutné použít buď: 

 kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis (je vystaven vždy na konkrétního 

uživatele), nebo 

 kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť (vystaven na osobu – právní subjekt). 

Pro vykazování webovými službami je nutné zaregistrovat také veřejný klíč komerčního 

certifikátu – slouží pro zabezpečenou SSL komunikaci. Tento certifikát může být vystaven na 

vaši společnost nebo některého uživatele. Pokud pro vykazování nepoužíváte webové služby 

(výkaz vyplníte přes uživatelské rozhraní webové aplikace), tento certifikát nepotřebujete.  

Povinnost a způsob použití elektronického podpisu bude uvedena jako atribut na úrovni 

každého výkazu. Pro výkazy oblasti Fondy bude požadována elektronická pečeť nebo podpis. 

https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/pages/sdat-help-EXT/05_Spr%C3%A1va%20osoby/index.html#5.4%20Certifik%C3%A1ty
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Náležitosti elektronického podpisu a způsoby podepisování jsou popsány v technické 

specifikaci. 

 

Volně dostupný nástroj pro vytváření podpisů je dostupný zde. 

 

 

3. Jednotlivé výkazy 

Prosím prostudujte si přílohu (soubor ROFO36_ROFO37_vzor prázdného výkazu).  
V souboru naleznete: 

 jak vyplnit prázdný výkaz pokud nemáte žádná aktiva pod správnou, 

 základní nápovědu ke sběrovému systému SDAT, 

 základní nápovědu, jak mají být vyplněny některé datové oblasti. 

 

Ve sběrovém sytému SDAT je velmi dobře zpracovaná nápověda pod ikonou „?“ 

v pravém horním rohu aplikace. 

 

Nápověda je rozdělena na dvě části  

 Vykazování 

 Správa osoby 

o zde naleznete také informace k certifikátům (kapitola 5.4) 

 

 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/statistika/.galleries/sdat/SDAT_TS_5_TechnickeInformace.docx
https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/statistika/.galleries/sdat/SDAT_TS_5_TechnickeInformace.docx
https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/sdat-podpis/index.html
https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/pages/sdat-help-EXT/03_Vykazovani/index.html
https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/pages/sdat-help-EXT/05_Spr%C3%A1va%20osoby/index.html
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Výkaz ROFOS36 
Odkaz na strukturu výkazu ROFOS36 je k dispozici zde. 

 V případě nejasnosti, co se v konkrétní položce má vykazovat a v jakých jednotkách se příslušná 

položka vykazuje, postačí kliknout v tabulce na příslušnou položku a pravé části obrazovky se 

zobrazí potřebné informace.  

 Spravovaný majetek (AUM) se vykazuje v ocenění reálnou hodnotou stanovenou podle IFRS 

a vypočtený podle článku 2 AIFMR (Nařízení Komise č. 231/2013 kterým se doplňuje směrnice EP a Rady 

2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a 

dohled). 

 Desetinná čárka se vykazuje jako tečka. 

 Některé položky, které jsou pro subjekt irelevantní, musí být přesto vyplněny. V příloze (soubor 

ROFO36_ROFO37) jsou žlutě vyznačeny položky, které musí být vyplněny v každém případě. 

Modře jsou doplněny informace, které další datové oblasti musí být vyplněny, pokud má fond 

aktiva pod správou. 

Dovolujeme si vás dále informovat jak vyplnit datovou oblast ROFO36_11. Datovou oblast 

ROFO36_11 je třeba vyplnit jako dvě samostatné tabulky 

 

Samostatně se vyplňují sloupce 1 až 3       

Hodnota celkových spravovaných aktiv je reportována v datové oblasti ROFO36_21 ve sloupci 9.                                  

Do sloupce 3 je třeba AUM (reportované v ROFO36_21 sloupec 9) rozdělit dle typu trhu ve sloupci 1 

této tabulky.   

 Kód MIC - pro trhy s MIC kódem (Market Identifier Code), dle ISO 10383                                   

 Kód OTC - pro OTC deriváty (over-the-counter)                                                                                 

 Kód XXX - pro aktiva, která nejsou obchodována na konkrétním trhu (pod tento kód se 

zahrnou agregovaně všechny typy nástrojů, pro které není specifický trh).          

 Kód NOT - pro případ, že pro dané pořadí neexistuje trh, na kterém se obchoduje. Jedná o 

synonymum pro prázdné pole.  Pokud na předchozích řádcích ve sloupci 3 bylo rozděleno 

100% AUM, vyplní se kód NOT do sloupce 1 a sloupce 2 a 3 daného řádku se ponechají 

prázdné            

    

Samostatně se vyplňují sloupce 4 a 5     
  

  

Hodnota celkových spravovaných aktiv je reportována v datové oblasti ROFO36_21 ve sloupci 9.   

 Do sloupce 5  je třeba AUM (reportované v ROFO33_21 nebo ROFO36_21 sloupec  9) 

rozdělit dle podskupiny aktiv, sloupec  4 této tabulky.  

 Pokud je vyčerpána celé AUM, pak následující buňky ve sloupci 4 a 5 zůstanou prázdné.        

https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/pages/sdat/portal/EXT/public/metapopis/vykazy/F2011-detail-verze-vykazu.zul?id=20268&contextId=20282
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Výkaz ROFOS37 
Odkaz na strukturu výkazu ROFOS37 je k dispozici zde:  

 V případě nejasnosti, co se v konkrétní položce má vykazovat a v jakých jednotkách se 

příslušná položka vykazuje, postačí kliknout v tabulce na příslušnou položku a v pravé 

části obrazovky se zobrazí potřebné informace. 

 Spravovaný majetek se vykazuje v ocenění reálnou hodnotou stanovenou podle IFRS a 

vypočtený podle článku 2 AIFMR. 

 Desetinná čárka se vykazuje jako tečka.  

 Některé položky, které jsou pro subjekt irelevantní, musí být přesto vyplněny. V příloze 

(soubor ROFO36_ROFO37)  jsou žlutě vyznačeny položky, které musí být vyplněny 

v každém případě. Modře jsou doplněny informace, které další datové oblasti musí být 

vyplněny, pokud má fond aktiva pod správou. 

 Správné vyplnění datové oblasti ROFO37_35: 

 

Všechny řádky datové oblasti musí být vyplněny.  
Profesionální investor je definován v příloze II směrnice MiFID II (2014/65/EU)  (link: Směrnice 
MiFID II příloha II).  

 

 Správné vyplnění datové oblasti ROFO37_32: 

 

Povolené kombinace jsou: 

ISIN:  
ve sloupci 3  typ kódu aktiva vyplnit typ  ISIN 

ve sloupci 4  ISIN aktiva vyplnit   validní ISIN 

AII (Alternativní identifikátor nástroje) 
ve sloupci 3  typ kódu aktiva vyplnit typ  AII 

ve sloupci 5  Alternativní Kód aktiva (AII) validní kód AII 

jiné / ostatní*: 
ve sloupci 3  typ kódu aktiva**    ponechat prázdné 

https://sdat.cnb.cz/sdat_ext/pages/sdat/portal/EXT/public/metapopis/vykazy/F2011-detail-verze-vykazu.zul?id=20269&contextId=20282
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0065&from=CS#d1e32-483-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0065&from=CS#d1e32-483-1
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ve sloupci 4+5  ISIN /Alternativní Kód aktiva (AII)  ponechat prázdné     

         a popsat do názvu aktiva 

* V případě, že pro příslušný nástroj není k dispozici ISIN nebo AII, údaj se nevyplní a pole zůstane prázdné. 

 

Doporučujeme 

 Prostudovat si metodiku jednotlivých výkazů, jejichž data máte předávat.  

 Provést registraci do sběrového systému SDAT.  

 Doporučujeme zvláště z počátku si ponechat určitou časovou rezervu, protože v datech 

mohou být chyby či se mohou objevit různé nejasnosti. 

1. Kontaktní informace, Help line 

a) E-mailové spojení se na help line aplikaci a registraci do systému: sdat@cnb.cz 

b) V případě potřeby se obracejte podle charakteru Vašeho problému na následující 

pracovníky ČNB:  

Ing. Marcela Kellnerová, MBA 

metodika výkazů, sběr dat, další zpracování a využití dat, termíny zpracování apod. 

telefon: 224 412 910 

e-mail: marcela.kellnerova@cnb.cz / kt.stat@cnb.cz 

Ing. Petr Macke 

metodika výkazů, sběr dat, další zpracování a využití dat, termíny zpracování apod. 

telefon: 224 413 461 

e-mail: petr.macke@cnb.cz / kt.stat@cnb.cz 

mailto:sdns@cnb.cz
mailto:marcela.kellnerova@cnb.cz
mailto:kt.stat@cnb.cz
mailto:petr.macke@cnb.cz
mailto:kt.stat@cnb.cz

