
II 

(Nelegislativní akty) 

OBECNÉ ZÁSADY 

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/148 

ze dne 16. prosince 2016, 

kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2016/45) 

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na články 5.1, 12.1 
a 14.3 tohoto statutu, 

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací 
Evropskou centrální bankou (1), 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1)  Eurosystém potřebuje využívat statistiky rozvahových položek a úrokových sazeb jednotlivých měnových 
finančních institucí, shromažďované v souladu s nařízením Evropské centrální banky (EU) 
č. 1071/2013 (ECB/2013/33) (2) a nařízením Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 (ECB/2013/34) (3), pro 
účely měnové politiky, finanční stability a makroobezřetnostní politiky, jakož i pro úkoly týkající se mikroobez
řetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi v členských státech eurozóny. 

(2)  Článek 8 nařízení (ES) č. 2533/98 byl nařízením Rady (EU) 2015/373 (4) změněn tak, aby výslovně stanovil 
možnost sdílet důvěrné statistické informace, které byly shromážděny pro účely plnění úkolů ESCB, i pro účely 
obezřetnostního dohledu a stability finančního systému. 

(3)  Národní centrální banky by měly být povinny Evropské centrální bance (ECB) předávat nezbytné statistiky 
rozvahových položek a úrokových sazeb jednotlivých měnových finančních institucí, shromažďované v souladu 
s článkem 5 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. 

(4) Je třeba aktualizovat článek 12 obecných zásad Evropské centrální banky ECB/2014/15 (5) o poskytování konsoli
dovaných bankovních údajů ECB tak, aby zohlednil prováděcí technické normy, které nedávno vypracoval 
Evropský orgán pro bankovnictví a přijala Evropská komise v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (6). 
Vzhledem k tomu, že tato aktualizovaná pravidla obsahují ustanovení o požadovaných mezinárodních konsolido
vaných bankovních údajích, článek 13 obecných zásad ECB/2014/15 není nadále zapotřebí a měl by být zrušen. 
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(1) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8. 
(2) Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí 

(ECB/2013/33) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 1). 
(3) Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými 

finančními institucemi (ECB/2013/34) (Úř. věst. L 297, 7.11.2013, s. 51). 
(4) Nařízení Rady (EU) 2015/373 ze dne 5. března 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací 

Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 64, 7.3.2015, s. 6). 
(5) Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2014/15 ze dne 4. dubna 2014 o měnové a finanční statistice (Úř. věst. L 340, 

26.11.2014, s. 1). 
(6) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde 

o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 
28.6.2014, s. 1). 



(5)  Obecné zásady Evropské centrální banky ECB/2014/15 je proto třeba příslušným způsobem změnit, 

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY: 

Článek 1 

Změny 

Obecné zásady ECB/2014/15 se mění takto:  

1) Článek 12 se nahrazuje tímto: 

„Článek 12 

Konsolidované bankovní údaje 

1. Rozsah vykazování 

Národní centrální banky vykazují konsolidované bankovní údaje v souladu s částí 9 přílohy II a při poskytování 
těchto údajů postupují podle koncepčních a metodických pravidel, která jsou v této části stanovena. 

Národní centrální banky vykazují konsolidované bankovní údaje v souladu s prováděcími technickými normami 
Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), zavedenými prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 (*), 
případně v souladu s vnitrostátními zpravodajskými povinnostmi. Jsou-li k dispozici, poskytují národní centrální 
banky skutečné údaje. Pokud skutečné údaje nejsou k dispozici nebo nemohou být zpracovány, poskytují národní 
centrální banky národní odhady s přiloženými metodickými poznámkami. Pokud poskytované statistické informace 
nejsou zcela v souladu s požadavky na vykazování obsaženými v prováděcích technických normách EBA nebo 
s vnitrostátní zpravodajskou povinností, národní centrální banky poskytnou v oblastech, v nichž nejsou tyto normy 
zcela splněny, metodické poznámky. 

S cílem zajistit maximální možné pokrytí národní centrální banky určí úvěrové instituce, které jsou vyňaty ze 
souboru zpravodajských jednotek, a toto vynětí odůvodní. Ze souboru zpravodajských jednotek nesmějí být 
vyloučeny významné úvěrové instituce nebo skupiny institucí, které jsou důležité z hlediska finanční stability. 

Shromážděné údaje jsou přeshraničně a meziodvětvově zcela konsolidovány, přičemž „přeshraničně“ se týká poboček 
a dceřiných společností tuzemských bank, které se nacházejí mimo tuzemský trh a které jsou zahrnuty v údajích 
vykazovaných mateřskou institucí, a „meziodvětvově“ zahrnuje pobočky a dceřiné společnosti bank, které lze 
klasifikovat jako jiné finanční instituce. Do konsolidovaných údajů se nezahrnují pojišťovací společnosti. 

Konsolidované bankovní údaje se vykazují odděleně pro: 

—  malé tuzemské bankovní skupiny a samostatné úvěrové instituce, 

—  středně velké tuzemské bankovní skupiny a samostatné úvěrové instituce, 

—  velké tuzemské bankovní skupiny a samostatné úvěrové instituce, 

—  dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou (mimo Evropskou unii), 

—  pobočky pod zahraniční kontrolou (mimo Evropskou unii), 

—  dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou (z Evropské unie), 

—  pobočky pod zahraniční kontrolou (z Evropské unie), 

—  dceřiné společnosti pod zahraniční kontrolou (z eurozóny), 

—  pobočky pod zahraniční kontrolou (z eurozóny), 
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—  banky významné z hlediska jednotného mechanismu dohledu, 

—  banky méně významné z hlediska jednotného mechanismu dohledu. 

Banky významné z hlediska jednotného mechanismu dohledu a banky méně významné z hlediska jednotného 
mechanismu dohledu jsou úvěrové instituce usazené v zúčastněných členských státech a v zúčastněném členském 
státě zřízené pobočky úvěrových institucí usazených v nezúčastněném členském státě. Rozdíl mezi významnými 
a méně významnými dohlíženými subjekty je vymezen v čl. 6 odst. 4 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (**) a v části 
IV nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (***). 

Pro účely tohoto článku se banky klasifikují jako velké bankovní skupiny nebo samostatné úvěrové instituce, pokud 
jejich aktiva představují více než 0,5 % celkových konsolidovaných aktiv bank Evropské unie; jako středně velké 
banky se klasifikují, jsou-li jejich aktiva mezi 0,5 % a 0,005 % těchto celkových konsolidovaných aktiv; a jako malé 
banky se klasifikují, představují-li jejich aktiva méně než 0,005 % těchto celkových konsolidovaných aktiv. 

2. Periodicita vykazování a lhůty 

Národní centrální banky vykazují konsolidované bankovní údaje čtyřikrát ročně. 

Úplný soubor údajů se vykazuje pro údaje ke konci roku. První přenos těchto ročních údajů, který má být proveden 
do poloviny dubna roku následujícího po roce, k němuž se údaje vztahují, zahrnuje položky označené příznakem * 
v části 9 (konsolidované bankovní údaje – roční) přílohy II. Jsou-li údaje již k dispozici, lze však úplný roční soubor 
údajů vykázat do poloviny dubna. Úplný roční soubor údajů se jinak vykazuje do poloviny května roku následujícího 
po roce, k němuž se údaje vztahují. 

Údaje ke konci března se vykazují počátkem července, údaje ke konci června se vykazují počátkem října a údaje ke 
konci září se vykazují počátkem ledna za použití vzorů pro čtvrtletní vykazování, přičemž obsahují dílčí soubor 
údajů z komplexního vzoru pro roční vykazování. Řady údajů se vykazují v souladu s částí 9 (konsolidované 
bankovní údaje – čtvrtletní) přílohy II. 

3. Postup při revizích 

Národní centrální banky provádějí revize vykázaných údajů podle těchto všeobecných zásad: 

a)  během všech pravidelných ročních a čtvrtletních přenosů údajů se navíc k údajům za stávající období rovněž 
zasílají běžné nebo výjimečné a významné revize údajů za předchozí období; 

b)  dochází-li k významným revizím, poskytnou se ECB vysvětlivky. 

4. Vysvětlivky 

Národní centrální banky oznámí ECB jakoukoli odchylku od definic a pravidel uvedených v odstavcích 1, 2 
a 3 s cílem umožnit posouzení národní praxe. Národní centrální banky předkládají vysvětlivky, ve kterých uvedou 
důvody těchto odchylek.  

(*) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické 
normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1). 

(**) Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní 
úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. 
L 287, 29.10.2013, s. 63). 

(***) Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec 
spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány 
v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) 
(Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).“  

2) Článek 13 se zrušuje. 
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3) Vkládá se nový článek 17a, který zní: 

„Článek 17a 

Statistika rozvahových položek a úrokových sazeb jednotlivých měnových finančních institucí 

1. Rozsah vykazování 

Národní centrální banky vykazují statistiky rozvahových položek a úrokových sazeb jednotlivých měnových 
finančních institucí, které shromažďují v souladu s nařízeními (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) a (EU) 
č. 1072/2013 (ECB/2013/34) za vybrané jednotlivé úvěrové instituce eurozóny v souladu s tabulkami 1, 2 a 3 části 
15a přílohy II. O složení skupiny úvěrových institucí eurozóny, které jsou zahrnuty do vykazování, rozhodne Rada 
guvernérů a toto rozhodnutí se oznámí vykazujícím národním centrálním bankám. Tato skupina zahrnuje též 
skupiny homogenních úvěrových institucí (např. úvěrních a spořitelních družstev), pro které se údaje předávají na 
agregovaném základě. ECB může tyto údaje sdílet v rámci Eurosystému v souladu s nařízením (ES) č. 2533/98. 

Na základě stanoviska Výboru pro statistiku ohledně statistického a administrativního dopadu vykazování rozhodne 
Rada guvernérů o změnách týkajících se výměny údajů včetně změn ve složení skupiny. Tato rozhodnutí se oznamují 
vykazujícím národním centrálním bankám. 

Ve složení skupiny může též docházet k méně významným změnám v souvislosti s: 

a)  rozšířením eurozóny, tj. s cílem zahrnout úvěrové instituce, které jsou rezidenty nových členských států eurozóny; 

b)  změnami v souboru měnových finančních institucí, např. v důsledku toho, že instituce opouští daný sektor, 
v důsledku fúzí a akvizic a jiných reorganizací podniků; a 

c)  změnami ve skutečném souboru zpravodajských jednotek pro statistiku rozvahových položek a úrokových sazeb 
měnových finančních institucí z důvodu výjimek a režimů výběru vzorků, jež uplatňují národní centrální banky. 

Rada guvernérů přenáší pravomoc rozhodnout o těchto méně významných změnách ve složení skupiny na 
Výkonnou radu. Výkonná rada může tuto pravomoc dále přenést na jednoho ze svých členů. Rozhodnutí o těchto 
méně významných změnách je založeno na stanovisku generálního ředitelství ECB pro statistiku vypracovaném ve 
spolupráci s příslušnými národními centrálními bankami. 

Národní centrální banky zajistí, aby informace o skupině byly správně zaznamenány v databázi rejstříku institucí 
a přidružených osob (Register of Institutions and Affiliates Database – RIAD) v souladu s přílohou V. Dojde-li ke 
změnám ve složení skupiny, národní centrální banky provedou nezbytné změny informací zaznamenaných 
v databázi RIAD. 

Schéma vykazování pro rozvahové položky jednotlivých měnových finančních institucí zahrnuje zůstatky ke konci 
měsíce a ke konci čtvrtletí (stavy) a pro vybrané ukazatele dodatečné řady, které zahrnují informace o přerušení 
v zůstatcích, které nevyplývají z transakcí (dále jen „doplňkové řady“). V případě úvěrů se vykazují dodatečné 
informace o čistých tocích sekuritizovaných nebo jinak převedených úvěrů. Pokud jde o statistiku úrokových sazeb 
jednotlivých měnových finančních institucí, součástí přenosu jsou i měsíční úrokové sazby ze stavů obchodů 
a z nových obchodů s odpovídajícím objemem nových obchodů. Požadavky se týkají vkladů a úvěrů v eurech vůči 
domácnostem a nefinančním podnikům, které jsou rezidenty v eurozóně. Podrobnější informace o zpravodajské 
povinnosti jsou uvedeny v části 15a přílohy II. 

V případě vykazování údajů, které se týkají skupin úvěrových institucí, se použijí tato ustanovení: 

a)  rozvahové ukazatele týkající se zůstatků a doplňkových řad se vypočítají jako součet jednotlivých pozic členů 
skupiny; 

b)  úrokové sazby se vypočítají jako vážené průměry, přičemž skupinový objem se vypočítá jako součet jednotlivých 
objemů. Pokud národní centrální banka shromažďuje skupinové údaje podle jednotlivých institucí, do výpočtu 
průměrů úrokových sazeb se zahrnou jen ty instituce, které jsou zahrnuty do vnitrostátního výběrového souboru 
a na které se nevztahují výjimky; stejný postup se uplatní u skupinových objemů. 

Všechny položky jsou povinné, i když na vykazování doplňkových řad se vztahují zvláštní ustanovení, jak je uvedeno 
v části 15a přílohy II. 
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2. Periodicita vykazování a lhůty 

Národní centrální banky tyto statistické informace vykazují podle ročního plánu vykazování stanoveného ECB, který 
se národním centrálním bankám oznamuje do konce září každého roku. 

3. Postup při revizích 

Při předkládání revizí v souvislosti se statistikou rozvahových položek a úrokových sazeb jednotlivých měnových 
finančních institucí postupují národní centrální banky stejně jako v případě přenosu agregovaných údajů, jak je 
uvedeno v čl. 3 odst. 3 a čl. 17 odst. 5 těchto obecných zásad. 

4. Kontroly ke sledování vnitřní konzistence údajů 

Před tím, než údaje předloží ECB, národní centrální banky ověří vnitřní konzistenci údajů v souladu s kontrolami 
vymezenými a vedenými ECB. 

5. Vykazování informací o národních specifikách a zvláštních vývojových trendech týkajících se údajů 

Národní centrální banky vykazují veškeré informace, které jsou nezbytné k usnadnění validace vykázaných údajů 
a podpoře jejich analýzy. Národní centrální banky poskytují informace zejména o: 

a)  specifikách úvěrových institucí zahrnutých do vnitrostátní skupiny, pokud jde o i) výjimky, výběr vzorků 
a používání skupinového vykazování, ii) obchodní model, např. používání krátkého prodeje, a iii) strukturu 
rozvahy, např. význam pozic v rámci ostatních aktiv nebo pasiv; 

b)  postupech vykazování, pokud jde o doplňkové řady pro jednotlivé rozvahové položky; 

c)  fúzích a akvizicích nebo jiných reorganizacích podniků a o velkých jednorázových operacích dotýkajících se 
úvěrových institucí ve skupině. 

Národní centrální banky vykazují tyto informace pokud možno v okamžiku přenosu údajů, vždy však před 
ukončením sestavování údajů. ECB s poskytnutými informacemi nakládá s náležitým ohledem na příslušný režim 
důvěrnosti informací.“  

4) Přílohy II a III se mění v souladu s přílohami těchto obecných zásad. 

Článek 2 

Nabytí účinku a provedení 

Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení národním centrálním bankám členských států eurozóny. Národní 
centrální banky členských států eurozóny zajistí soulad s těmito obecnými zásadami od dne 1. února 2017. 

Článek 3 

Určení 

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám členských států eurozóny. 

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 16. prosince 2016. 

Prezident ECB 
Mario DRAGHI  
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PŘÍLOHA I 

Přílohy II a III obecných zásad ECB/2014/15 se mění takto:  

1) V příloze II se část 9 nahrazuje přílohou II těchto obecných zásad;  

2) V příloze II se vkládá nová část 15a, která zní: 

„ČÁST 15a 

Statistika rozvahových položek a úrokových sazeb jednotlivých měnových finančních institucí 

Tabulky 1, 2 a 3 uvádějí podrobné požadavky na přenos údajů o statistice rozvahových položek a úrokových sazeb 
jednotlivých měnových finančních institucí. Pokud jde o rozvahové položky jednotlivých měnových finančních 
institucí, tyto požadavky se týkají měsíčních řad zůstatků spolu s vybraným souborem dodatečných ukazatelů 
zůstatků, které se vykazují čtvrtletně. Národní centrální banky, které tyto údaje shromažďují s měsíční periodicitou, 
však mohou tyto ukazatele vykazovat měsíčně. Schéma vykazování pro jednotlivé rozvahové položky zahrnuje též 
doplňkové řady, které obsahují informace o netransakčních účincích tak, aby bylo možné odvodit smysluplné 
hodnoty transakcí, tj. případně zohledňují přecenění z důvodu změn cen a směnných kurzů, reklasifikace a odpisy či 
snížení hodnoty úvěrů. V tabulkách 1 a 2 této části jsou tyto požadavky označeny znaky ‚•‘ a ‚••‘. Znak ‚••‘ označuje 
případy, kdy jsou národní centrální banky povinny jakožto minimální požadavek zahrnout pouze reklasifikace. 
Kromě toho mohou národní centrální banky za účelem snížení zpravodajského zatížení uplatnit při vykazování 
doplňkových řad prahový přístup. Od národních centrálních bank se konkrétně očekává, že budou doplňkové řady 
vykazovat při vynaložení nejvyššího úsilí, pokud jde o částky převyšující 50 miliónů EUR, ale jen tehdy, pokud jsou 
doplňkové řady větší než 1 % zůstatků ukazatele, tj. prahová hodnota = max (50 miliónů EUR, 1 % stavů). Tato 
prahová hodnota, jež se uplatňuje i na skupiny úvěrových institucí, je orientační a jejím cílem je pomoci národním 
centrálním bankám při rozhodování, zda provést úpravu, či nikoli. Pokud však nejsou informace snadno dostupné 
nebo mají nízkou kvalitu, může příslušná národní centrální banka rozhodnout, že nepodnikne další kroky nebo že 
provede odhad. V případě úvěrů schéma vykazování zahrnuje dodatečné informace o převodech úvěrů, které se 
vykazují jako akvizice minus zcizení. Tyto ukazatele, které jsou v tabulce 1 označeny znakem ‚†‘, zahrnují čisté toky 
sekuritizovaných nebo jinak převedených úvěrů (transakce s dopadem na vykázané stavy úvěrů). Je třeba uvést, že 
požadavky nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33) přímo neodpovídají požadavkům na údaje uvedeným 
v tabulce 1. Čisté toky sekuritizovaných úvěrů (transakce s dopadem na vykázané stavy úvěrů), které se týkají členění 
úvěrů nefinančním podnikům podle splatnosti a členění úvěrů domácnostem podle účelu, se podle nařízení (EU) 
č. 1071/2013 (ECB/2013/33) vyžadují pouze čtvrtletně. Tyto informace však mohou být na vnitrostátní úrovni 
shromažďovány měsíčně. Podobně údaje o čistých tocích jinak převedených úvěrů (transakce s dopadem na vykázané 
stavy úvěrů), které se týkají členění úvěrů nefinančním podnikům podle splatnosti a převodů úvěrů mezi tuzemskými 
měnovými finančními institucemi, nejsou zahrnuty mezi požadavky nařízení (EU) č. 1071/2013 (ECB/2013/33), ale 
mohou být dostupné na vnitrostátní úrovni. Nejsou-li tyto informace přímo dostupné, musí být vykazovány při 
vynaložení nejvyššího úsilí. 

Přenos statistiky úrokových sazeb jednotlivých měnových finančních institucí, uvedený v tabulce 3, zahrnuje měsíční 
úrokové sazby týkající se vkladů a úvěrů v eurech vůči domácnostem a nefinančním podnikům, které jsou rezidenty 
v eurozóně. Kromě úrokových sazeb ze stavů obchodů a objemů obchodů tyto požadavky zahrnují i objemy nových 
obchodů. 

V souladu s článkem 17a se bude skupina úvěrových institucí eurozóny, které jsou zapojeny do výměny údajů, 
pravidelně měnit. S výhradou schvalovacího postupu upraveného v uvedeném ustanovení budou veškeré změny 
prováděny v souladu s níže uvedenými pravidly. 

i)  V případě rozšíření eurozóny: příslušná národní centrální banka a ECB se dohodnou na tom, které instituce 
budou zahrnuty do výměny údajů, a údaje budou vykazovány za referenční období ode dne, ke kterému se 
příslušný členský stát stane zúčastněným členským státem. 

ii)  V případě změn v souboru měnových finančních institucí: skupina se bude měnit v souladu s obecnou zásadou, 
že musí být zachováno pokrytí dohodnuté Eurosystémem. Konkrétně: 

—  Pokud instituce, která je zahrnuta do výměny údajů, opustí soubor měnových finančních institucí z důvodu 
změny její sektorové klasifikace, bude ze skupiny vyřazena, 
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—  Měnové finanční instituce, které jsou součástí skupiny, se mohou účastnit fúzí nebo akvizic. Pokud výsledná 
instituce používá kód měnové finanční instituce, která je již součástí skupiny, nejsou zapotřebí žádné změny. 
Pokud výsledná instituce používá kód existující měnové finanční instituce, která není součástí skupiny, bude 
tato měnová finanční instituce do skupiny zařazena od prvního dne měsíce, ve kterém k fúzi nebo akvizici 
dojde. V takových případech bude o otázce, zda má příslušná národní centrální banka vykazovat zpětné 
údaje, rozhodnuto na základě individuálního posouzení. Pokud výsledná instituce používá nový kód měnové 
finanční instituce, bude měnová finanční instituce zařazena do skupiny od prvního dne měsíce, ve kterém 
k fúzi nebo akvizici dojde, 

—  V případě rozdělení bude skupina upravena tak, aby nadále zahrnovala největší z výsledných měnových 
finančních institucí. O možnosti zahrnutí všech výsledných měnových finančních institucí bude rozhodnuto 
na základě individuálního posouzení. 

iii)  V případě změn skutečného souboru zpravodajských jednotek pro statistiku rozvahových položek a úrokových 
sazeb měnových finančních institucí z důvodu výjimek nebo režimů výběru vzorků, jež uplatňují národní 
centrální banky: instituce, jejichž údaje se stanou nedostupnými, budou vyřazeny ze skupiny.    
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Tabulka 1 

Údaje o aktivech jednotlivých měnových finančních institucí    

Se
kt

or
 p

ro
tis

tr
an

y 

Cel
kem                  Vládní 

instituce 
(S.13)      

Měno
vé 

finan
ční 

insti
tuce         

Nefinanční podniky (S.11)    

z toho pozice 
v rámci skupiny 

Náro
dní 

centr
ální 

banka 

do 1 
roku 

nad 1 rok 
a do 2 let 

nad 2 
roky   

Cel
kem          

do 1 roku  nad 1 rok 

Nástroj       nad 1 rok 
a do 5 let nad 5 let 

Hotovost 

O
bl

as
t p

ro
tis

tr
an

y 

Celkem                

Úvěry 

Eurozóna  •       • †   • † • †   

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                 

Zbytek světa ••               

z toho úvěry 
v eurech Eurozóna                

z toho přečerpání 
v eurech (1) Eurozóna                

z toho syndiko
vané úvěry Eurozóna                

z toho reverzní 
repo operace s 
centrálními proti
stranami 

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                

Dluhové cenné pa
píry 

Eurozóna  •         Q     

Tuzemsko         • •      

Eurozóna s výjim
kou tuzemska         

• •      

Zbytek světa •• Q       Q Q      
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Se
kt

or
 p

ro
tis

tr
an

y 

Cel
kem                  Vládní 

instituce 
(S.13)      

Měno
vé 

finan
ční 

insti
tuce         

Nefinanční podniky (S.11)    

z toho pozice 
v rámci skupiny 

Náro
dní 

centr
ální 

banka 

do 1 
roku 

nad 1 rok 
a do 2 let 

nad 2 
roky   

Cel
kem          

do 1 roku  nad 1 rok 

Nástroj       nad 1 rok 
a do 5 let nad 5 let 

Akcie/podílové listy 
fondů peněžního 
trhu  

Eurozóna  •              

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                

Zbytek světa ••               

Vlastní kapitál a ak
cie/podílové listy in
vestičních fondů ji
ných než fondy pe
něžního trhu 

Eurozóna          •      

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                

Zbytek světa ••               

Nefinanční aktiva 
(včetně fixních aktiv) Celkem                

Zbývající aktiva Celkem                

z toho finanční de
riváty 

Eurozóna  Q      Q        

Zbytek světa Q                
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Se
kt

or
 p

ro
tis

tr
an

y 

Instituce jiné než MFI    

Soukromý sektor     

Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15)  

Ostatní finanční zprostřed
kovatelé, investiční fondy 
jiné než fondy peněžního 
trhu a pojišťovací společ

nosti a penzijní fondy    

Celkem 

Na bydlení Na spotřebu a jiné účely  
Ostatní 

finanční zpro
středkovatelé 
a investiční 
fondy jiné 
než fondy 
peněžního 

trhu 

Pojišťovací 
společ

nosti 
a penzijní 

fondy              

Nástroj    do 1 roku nad 1 rok a do 5 
let nad 5 let  do 1 roku nad 1 rok a do 5 

let nad 5 let   

Hotovost 

O
bl

as
t p

ro
tis

tr
an

y 

Celkem             

Úvěry 

Eurozóna  • †    • †    • †   

Tuzemsko             

Eurozóna s výjim
kou tuzemska              

Zbytek světa             

z toho úvěry 
v eurech Eurozóna             

z toho přečerpání 
v eurech (1) Eurozóna             

z toho syndiko
vané úvěry Eurozóna             

z toho reverzní 
repo operace s 
centrálními proti
stranami 

Tuzemsko             

Eurozóna s výjim
kou tuzemska             

Dluhové cenné pa
píry 

Eurozóna           Q Q 

Tuzemsko             

Eurozóna s výjim
kou tuzemska             

Zbytek světa             
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Se
kt

or
 p

ro
tis

tr
an

y 

Instituce jiné než MFI    

Soukromý sektor     

Domácnosti + neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14+S.15)  

Ostatní finanční zprostřed
kovatelé, investiční fondy 
jiné než fondy peněžního 
trhu a pojišťovací společ

nosti a penzijní fondy    

Celkem 

Na bydlení Na spotřebu a jiné účely  
Ostatní 

finanční zpro
středkovatelé 
a investiční 
fondy jiné 
než fondy 
peněžního 

trhu 

Pojišťovací 
společ

nosti 
a penzijní 

fondy              

Nástroj    do 1 roku nad 1 rok a do 5 
let nad 5 let  do 1 roku nad 1 rok a do 5 

let nad 5 let   

Akcie/podílové listy 
fondů peněžního 
trhu  

Eurozóna             

Tuzemsko             

Eurozóna s výjim
kou tuzemska             

Zbytek světa             

Vlastní kapitál a ak
cie/podílové listy in
vestičních fondů ji
ných než fondy pe
něžního trhu 

Eurozóna             

Tuzemsko             

Eurozóna s výjim
kou tuzemska             

Zbytek světa             

Nefinanční aktiva 
(včetně fixních aktiv) Celkem             

Zbývající aktiva Celkem             

z toho finanční de
riváty 

Eurozóna             

Zbytek světa             

(1)  Tyto řady jsou vyžadovány k doplnění přenosu jednotlivých úrokových sazeb měnových finančních institucí. Požadavek týkající se přečerpání zejména zahrnuje revolvingové úvěry a přečerpání, bezúročný 
a úročený úvěr z kreditních karet.   

Měsíční ukazatele zůstatků. 

Q  Čtvrtletní ukazatele zůstatků. 

•  Doplňkové řady: všechny úpravy společně. 

••  Doplňkové řady: všechny úpravy společně; pokud by tím došlo ke snížení zpravodajské zátěže, mohou národní centrální banky rozhodnout, že budou vykazovat jen účinky týkající se reklasifi
kací. 

†  Převody úvěrů (nabytí minus zcizení).      
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Tabulka 2 

Údaje o pasivech jednotlivých měnových finančních institucí    

Se
kt

or
 p

ro
tis

tr
an

y 

Celkem    

Měnové 
finanční 

insti
tuce    

Instituce jiné než MFI               

Ústřed
ní 

vládní 
insti
tuce 

Nefinanční 
podniky 

(S.11) 

Domácnosti + 
neziskové 

instituce slou
žící domácno

stem (S.14 
+S.15)  

Ostatní 

Nástroj    do 1 
roku 

nad 1 rok 
a do 2 let 

nad 2 
roky  

z toho 
pozice 

v rámci 
skupiny 

Národ
ní 

centrál
ní 

banka   

Ostatní 
finanční zpro
středkovatelé 
a investiční 
fondy jiné 
než fondy 
peněžního 

trhu 

Pojišťo
vací 

společ
nosti 

a penzij
ní 

fondy 

Ostatní 
vládní 

instituce 

Vklady 

O
bl

as
t p

ro
tis

tr
an

y 
 

Celkem 

Eurozóna     •    ••       

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                

Zbytek světa ••               

z toho v eurech Celkem Q               

Vklady v M3 (1) Eurozóna          •• •• ••    

jednodenní 

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                

z toho 
v eurech (1) Eurozóna                

s dohodnutou 
splatností                 

do 1 roku 

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                
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Se
kt

or
 p

ro
tis

tr
an

y 

Celkem    

Měnové 
finanční 

insti
tuce    

Instituce jiné než MFI               

Ústřed
ní 

vládní 
insti
tuce 

Nefinanční 
podniky 

(S.11) 

Domácnosti + 
neziskové 

instituce slou
žící domácno

stem (S.14 
+S.15)  

Ostatní 

Nástroj    do 1 
roku 

nad 1 rok 
a do 2 let 

nad 2 
roky  

z toho 
pozice 

v rámci 
skupiny 

Národ
ní 

centrál
ní 

banka   

Ostatní 
finanční zpro
středkovatelé 
a investiční 
fondy jiné 
než fondy 
peněžního 

trhu 

Pojišťo
vací 

společ
nosti 

a penzij
ní 

fondy 

Ostatní 
vládní 

instituce 

od 1 roku do 2 
let  

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                

s výpovědní lhů
tou do 3 měsíců 

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                

z toho 
v eurech (1) Eurozóna                

repo operace ni
koli s centrálními 
protistranami 

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                

Vklady nezahrnuté 
do M3 Eurozóna          •• •• ••    

s dohodnutou 
splatností nad 2 
roky 

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                

s výpovědní lhů
tou nad 3 měsíce 

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                

z toho 
v eurech (1) Eurozóna                
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Se
kt

or
 p

ro
tis

tr
an

y 

Celkem    

Měnové 
finanční 

insti
tuce    

Instituce jiné než MFI               

Ústřed
ní 

vládní 
insti
tuce 

Nefinanční 
podniky 

(S.11) 

Domácnosti + 
neziskové 

instituce slou
žící domácno

stem (S.14 
+S.15)  

Ostatní 

Nástroj    do 1 
roku 

nad 1 rok 
a do 2 let 

nad 2 
roky  

z toho 
pozice 

v rámci 
skupiny 

Národ
ní 

centrál
ní 

banka   

Ostatní 
finanční zpro
středkovatelé 
a investiční 
fondy jiné 
než fondy 
peněžního 

trhu 

Pojišťo
vací 

společ
nosti 

a penzij
ní 

fondy 

Ostatní 
vládní 

instituce 

repo operace s 
centrálními 
protistranami  

Tuzemsko                

Eurozóna s výjim
kou tuzemska                

Emitované dluhové 
cenné papíry Celkem ••               

v eurech                 

v cizí měně                 

Kapitál a rezervy Celkem ••               

Zbývající pasiva Celkem                

z toho finanční de
riváty 

Eurozóna     Q   Q        

Zbytek světa Q               

(1)  Tyto řady jsou vyžadovány k doplnění přenosu jednotlivých úrokových sazeb měnových finančních institucí. Požadavek týkající se přečerpání zejména zahrnuje revolvingové úvěry a přečerpání, bezúročný 
a úročený úvěr z kreditních karet.   

Měsíční ukazatele zůstatků. 

Q  Čtvrtletní ukazatele zůstatků. 

•  Doplňkové řady: všechny úpravy společně. 

••  Doplňkové řady: všechny úpravy společně; pokud by tím došlo ke snížení zpravodajské zátěže, mohou národní centrální banky rozhodnout, že budou vykazovat jen účinky týkající se reklasifi
kací.        
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Tabulka 3 

Údaje o úrokových sazbách jednotlivých měnových finančních institucí 

KATEGORIE NÁSTROJŮ PRO ÚROKOVÉ SAZBY ZE STAVŮ OBCHODŮ  

Sektor Druh nástroje Původní splatnost Zpravodajská povinnost 

Vklady v EUR Od domácností S dohodnutou 
splatností 

do 2 let AAR 

nad 2 roky AAR 

Od nefinančních 
podniků 

S dohodnutou 
splatností 

do 2 let AAR 

nad 2 roky AAR 

Úvěry v EUR Domácnostem Na investování do 
bydlení 

do 1 roku AAR 

nad 1 rok a do 5 let AAR 

nad 5 let AAR 

Na spotřebu a jiné 
účely 

do 1 roku AAR 

nad 1 rok a do 5 let AAR 

nad 5 let AAR 

Nefinančním 
podnikům 

Celkem do 1 roku AAR 

nad 1 rok a do 5 let AAR 

nad 5 let AAR 

KATEGORIE NÁSTROJŮ PRO ÚROKOVÉ SAZBY Z NOVÝCH OBCHODŮ  

Sektor Druh nástroje Původní splatnost, výpovědní lhůta, počáteční 
doba fixace úrokové sazby Zpravodajská povinnost 

Vklady v EUR Od domácností Jednodenní (*)  AAR 

S dohodnutou 
splatností 

splatnost do 1 roku AAR, objem 

splatnost nad 1 rok a do 2 let AAR, objem 

splatnost nad 2 roky AAR, objem 

S výpovědní lhůtou 
(*) 

výpovědní lhůta do 3 měsíců AAR 

výpovědní lhůta nad 3 měsíce AAR 

Od nefinančních 
podniků 

Jednodenní (*)  AAR 

S dohodnutou 
splatností 

splatnost do 1 roku AAR, objem 
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Sektor Druh nástroje Původní splatnost, výpovědní lhůta, počáteční 
doba fixace úrokové sazby Zpravodajská povinnost    

splatnost nad 1 rok a do 2 let AAR, objem 

splatnost nad 2 roky AAR, objem  

Repo operace   

Úvěry v EUR Domácnostem Revolvingové úvěry a přečerpání, bezúročný a úročený úvěr 
z kreditních karet (*) 

AAR 

Na spotřebu pohyblivá sazba a počáteční fixace 
úrokové sazby do 1 roku 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 1 
rok a do 5 let 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 5 let AAR, objem 

Na bydlení pohyblivá sazba a počáteční fixace 
úrokové sazby do 1 roku 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 1 
rok a do 5 let 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 5 
rok a do 10 let 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 10 
let 

AAR, objem 

Pro jiné účely pohyblivá sazba a počáteční fixace 
úrokové sazby do 1 roku 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 1 
rok a do 5 let 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 5 let AAR, objem 

Nefinančním 
podnikům 

Revolvingové úvěry a přečerpání, bezúročný a úročený úvěr 
z kreditních karet (*) 

AAR 

Jiné úvěry do výše 
0,25 mil. EUR 

pohyblivá sazba a počáteční fixace 
úrokové sazby do 3 měsíců 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 3 
měsíce a do 1 roku 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 1 
rok a do 3 let 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 3 
roky a do 5 let 

AAR, objem 
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Sektor Druh nástroje Původní splatnost, výpovědní lhůta, počáteční 
doba fixace úrokové sazby Zpravodajská povinnost    

počáteční fixace úrokové sazby nad 5 let 
a do 10 let 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 10 
let 

AAR, objem 

Jiné úvěry nad 0,25 
mil. EUR a do 1 mil. 
EUR 

pohyblivá sazba a počáteční fixace 
úrokové sazby do 3 měsíců 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 3 
měsíce a do 1 roku 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 1 
rok a do 3 let 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 3 
roky a do 5 let 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 5 let 
a do 10 let 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 10 
let 

AAR, objem 

Jiné úvěry nad 1 mil. 
EUR 

pohyblivá sazba a počáteční fixace 
úrokové sazby do 1 roku 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 1 
rok a do 5 let 

AAR, objem 

počáteční fixace úrokové sazby nad 5 let AAR, objem 

(*)  Objemy obchodů jsou pro tyto ukazatele zahrnuty ve schématu vykazování pro jednotlivé rozvahové položky.“   

3) V příloze III se odstavec 2 části 2 mění takto: 

a)  první pododstavec se nahrazuje tímto: 

„2.  V kontextu měnové a finanční statistiky ECB definovala třináct definic struktury údajů, které se v současné 
době používají pro výměnu statistických údajů s ESCB a dalšími mezinárodními organizacemi. V případě 
většiny těchto definic struktury údajů dochází k výměně jednoho souboru údajů s použitím této struktury, 
v důsledku čehož jsou identifikátor definice struktury údajů a související identifikátor souboru údajů, jež se 
používají v datových zprávách SDMX, stejné. Vytvářejí se tyto znaky toků údajů:“; 

b)  zrušuje se tato odrážka: 

„—  mezinárodní konsolidovaná bankovní statistika (CBS), identifikátor definice struktury údajů a identifikátor 
souboru údajů ‚BIS_CBS‘.“; 

c)  na konci výčtu se doplňují tyto odrážky: 

„—  rozvahové položky jednotlivých měnových finančních institucí (IBSI), identifikátor definice struktury údajů 
a identifikátor souboru údajů ‚ECB_IBSI1‘, 

—  úrokové sazby jednotlivých měnových finančních institucí (IMIR), identifikátor definice struktury údajů 
a identifikátor souboru údajů ‚ECB_IMIR1‘.“   
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4) V příloze III se část 3 mění takto: 

a)  tabulka se nahrazuje tímto: 

Definice struktury údajů 
Veličina (identifikátor) Název veličiny Formát 

hodnoty (*) Seznam kódů Název seznamu 
kódů „BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR 

POŘADÍ DIMENZE V KLÍČI DIMENZE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FREQ Četnost AN1 CL_FREQ Seznam kódů pe
riodicity 

2 2 2 2 2 2 2 2 2   2 2 REF_AREA Referenční oblast AN2 CL_AREA_EE Seznam kódů ob
lastí          

2 2   REF_AREA Referenční oblast AN2 CL_AREA (**) Seznam kódů ob
lastí 

3   3   3 3    3  ADJUSTMENT Ukazatel úprav AN1 CL_ADJUSTMENT Seznam kódů uka
zatelů úprav 

4  3         4 3 BS_REP_SECTOR Členění referenč
ního sektoru roz
vahy 

AN..2 CL_BS_REP_SECTOR Seznam kódů čle
nění referenčního 
sektoru rozvahy            

5 4 MFI_LIST_IND Seznam jednot
livých měnových 
finančních insti
tucí 

AN..18 CL_MFI_LIST_IND Seznam kódů pro 
seznam jednot
livých měnových 
finančních institucí  

3            REF_SECTOR Členění referenč
ního sektoru 

AN4 CL_ESA95_SECTOR Seznam kódů čle
nění referenčního 
sektoru podle ESA 
95     

3         SEC_ISSUING SECTOR Sektor emitující 
cenné papíry 

AN4 CL_ESA95_SECTOR Seznam kódů čle
nění referenčního 
sektoru podle ESA 
95 
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Definice struktury údajů 

Veličina (identifikátor) Název veličiny Formát 
hodnoty (*) Seznam kódů Název seznamu 

kódů 
BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR      

3        PSS_INFO_TYPE Druh informace 
o platebním a vy
pořádacím sy
stému 

AN4 CL_PSS_INFO_TYPE Seznam kódů 
druhu informací 
o platebním a vy
pořádacím sy
stému      

4        PSS_INSTRUMENT Nástroj plateb
ního a vypořáda
cího systému 

AN4 CL_PSS_INSTRUMENT Seznam kódů ná
strojů platebního 
a vypořádacího sy
stému      

5        PSS_SYSTEM Vstupní bod pla
tebního a vypořá
dacího systému 

AN4 CL_PSS_SYSTEM Seznam kódů 
vstupních bodů 
platebního a vypo
řádacího systému      

6        DATA_TYPE_PSS Druh údaje o pla
tebním a vypořá
dacím systému 

AN2 CL_DATA_TYPE_PSS Seznam kódů 
druhu údajů o pla
tebním a vypořáda
cím systému          

3    COMP_APPROACH Ukazatel metody 
sestavování 

AN1 CL_COMP_APPROACH Seznam kódů uka
zatele metody se
stavování    

4          OFI_REP_SECTOR Zpravodajský se
ktor ostatních fi
nančních zpro
středkovatelů 

AN2 CL_OFI_REP_SECTOR Seznam kódů čle
nění referenčního 
sektoru ostatních 
finančních zpro
středkovatelů       

4       IVF_REP_SECTOR Zpravodajský se
ktor investičních 
fondů 

AN2 CL_IVF_REP_SECTOR Seznam kódů čle
nění referenčního 
sektoru inves
tičních fondů 
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Definice struktury údajů 

Veličina (identifikátor) Název veličiny Formát 
hodnoty (*) Seznam kódů Název seznamu 

kódů 
BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR        

4      FVC_REP_SECTOR Zpravodajský se
ktor účelových fi
nančních společ
ností pro sekuri
tizaci 

AN1 CL_FVC_REP_SECTOR Seznam kódů čle
nění referenčního 
sektoru účelových 
finančních společ
ností pro sekuriti
zaci          

4 3   REPORTING_SECTOR Zpravodajský se
ktor 

AN..6 CL_SECTOR (**) Seznam kódů in
stitucionálního se
ktoru         

3     CB_REP_SECTOR Členění referenč
ního sektoru 
konsolidovaných 
bankovních údajů 

AN2 CL_CB_REP_SECTOR Seznam kódů čle
nění referenčního 
sektoru konsolido
vaných bankov
ních údajů         

4     CB_SECTOR_SIZE Velikost referenč
ního sektoru 
konsolidovaných 
bankovních údajů 

AN1 CL_CB_SECTOR_SIZE Seznam kódů vel
ikosti referenčního 
sektoru konsolido
vaných bankov
ních údajů  

4            SSI_INDICATOR Strukturální fi
nanční ukazatel 

AN3 CL_SSI_INDICATOR Seznam kódů 
strukturálního fi
nančního ukaza
tele 

5  4         6 5 BS_ITEM Rozvahová po
ložka 

AN..7 CL_BS_ITEM Seznam kódů roz
vahových položek    

5          OFI_ITEM Rozvahová po
ložka ostatních 
finančních zpro
středkovatelů 

AN3 CL_OFI_ITEM Seznam kódů roz
vahových položek 
ostatních finanč
ních zprostředko
vatelů     

4         SEC_ITEM Položka cenných 
papírů 

AN6 CL_ESA95_ACCOUNT Seznam kódů účtů 
ESA 95 
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Definice struktury údajů 

Veličina (identifikátor) Název veličiny Formát 
hodnoty (*) Seznam kódů Název seznamu 

kódů 
BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR       

5       IF_ITEM Aktiva a pasiva 
investičních 
fondů 

AN3 CL_IF_ITEM Seznam kódů roz
vahových položek 
investičních fondů        

5      FVC_ITEM Aktiva a pasiva 
účelových finanč
ních společností 
pro sekuritizaci 

AN3 CL_FVC_ITEM Seznam kódů roz
vahových položek 
účelových finanč
ních společností 
pro sekuritizaci          

5    ICPF_ITEM Aktiva a pasiva 
pojišťovacích 
společností a pen
zijních fondů 

AN..4 CL_ICPF_ITEM Seznam kódů aktiv 
a pasiv pojišťova
cích společností 
a penzijních fondů           

4   ICO_PAY_ITEM Položka operací 
pojišťovacích 
společností 

AN1 CL_ICO_PAY Seznam kódů po
ložek operací poji
šťovacích společ
ností         

5     CB_ITEM Položka konsoli
dovaných ban
kovních údajů 

AN5 CL_CB_ITEM Seznam kódů po
ložky konsolidova
ných bankovních 
údajů 

6   6   6 6 6   7  MATURITY_ORIG Původní splatnost AN..3 CL_MATURITY_ORIG Seznam kódů pů
vodní splatnosti   

5          6 MATURITY_NOT_IRATE Původní splat
nost/Výpovědní 
lhůta/Počáteční 
fixace sazby 

AN..3 CL_MATURITY_ORIG Seznam kódů pů
vodní splatnosti          

6    MATURITY Splatnost AN..6 CL_MATURITY (**) Seznam kódů spl
atnosti 
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Definice struktury údajů 
Veličina (identifikátor) Název veličiny Formát 

hodnoty (*) Seznam kódů Název seznamu 
kódů 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR     

5         SEC_VALUATION Ocenění cenných 
papírů 

AN1 CL_MUFA_VALUATION Seznam kódů oce
nění v kontextu 
MUFA 

7 5  7   7 7 7 7  8  DATA_TYPE Druh údajů AN1 CL_DATA_TYPE Seznam kódů 
druhů údajů mě
nové a bankovní 
statistiky, toků 
a pozic   

6          7 DATA_TYPE_MIR Druh údajů o úro
kových sazbách 
měnových fi
nančních institucí 

AN1 CL_DATA_TYPE_MIR Seznam kódů 
druhu údajů o úro
kových sazbách 
měnových finanč
ních institucí     

6         DATA_TYPE_SEC Druh údajů o cen
ných papírech 

AN1 CL_DATA_TYPE_SEC Seznam kódů 
druhu údajů o cen
ných papírech 

8 6  8  7 8 8 8   9  COUNT_AREA Oblast proti
strany 

AN2 CL_AREA_EE Seznam kódů ob
lastí          

8 5   COUNTERPART_AREA Oblast proti
strany 

AN2 CL_AREA Seznam kódů ob
lastí   

7          8 AMOUNT_CAT Kategorie částky AN1 CL_AMOUNT_CAT Seznam kódů kate
gorií částky 

9  8 9   9 9 9   10 9 BS_COUNT_SECTOR Sektor rozvahové 
protistrany 

AN..7 CL_BS_COUNT_SECTOR Seznam kódů se
ktoru rozvahové 
protistrany          

9    COUNTERPART_SECTOR Sektor proti
strany 

AN..6 CL_SECTOR Seznam kódů in
stitucionálního se
ktoru      

8        COUNTERPART_SECTOR Sektor proti
strany 

AN2 CL_PS_COUNT_SECTOR Sektor příjemce/ 
nabyvatele v plateb
ním a vypořádacím 
systému 
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Definice struktury údajů 

Veličina (identifikátor) Název veličiny Formát 
hodnoty (*) Seznam kódů Název seznamu 

kódů 
BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR        

10      FVC_ORI_SECTOR Sektor původce 
účelových finanč
ních společností 
pro sekuritizaci 

AN2 CL_FVC_ORI_SECTOR Seznam kódů se
ktoru původce 
účelových finanč
ních společností 
pro sekuritizaci           

6   ICO_UNIT Jednotka pojišťo
vacích společ
ností 

AN1 CL_ICO_UNIT Seznam kódů jed
notek operací poji
šťovacích společ
ností 

10 7 9 10 7 9 10 11 10 10  11 10 CURRENCY_TRANS Měna transakce AN..3 CL_CURRENCY Seznam kódů měn  

8  11 8 10 11  11     SERIES_DENOM Denominace řady 
nebo speciální 
výpočet 

AN1 CL_SERIES_DENOM Seznam kódů de
nominace řady 
nebo speciálního 
výpočtu          

11 7   CURRENCY_DENOM Denominátor 
měny 

AN..15 CL_UNIT Seznam kódů jed
notek 

11       12    12  BS_SUFFIX Sufix rozvahy AN..3 CL_BS_SUFFIX Seznam kódů su
fixů rozvahy     

9         SEC_SUFFIX Sufix řady v kon
textu cenných pa
pírů 

AN1 CL_SEC_SUFFIX Seznam kódů su
fixu cenných pa
pírů   

10          11 IR_BUS_COV Pokrytí obchodů 
s úrokovými saz
bami 

AN1 CL_IR_BUS_COV Seznam kódů po
krytí obchodů 
s úrokovými saz
bami  

(*) Označuje počet písmen/čísel, který je povolen pro každý prvek seznamu kódů (např. AN..7 znamená alfanumerický řetěz dlouhý až 7 znaků. AN1 znamená jeden alfanumerický znak).  
(**) Nový seznam kódů definic struktury údajů SDMX.“;    
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b)  v seznamu pojmů uvedeném pod tabulkou se provádějí tyto změny: 

i)  mezi pojmy „Členění referenčního sektoru rozvahy“ a „Členění referenčního sektoru“ se vkládá tento pojem: 

„Seznam jednotlivých měnových finančních institucí. Tato dimenze se týká vykazující měnové finanční 
instituce (v definicích struktury údajů ‚ECB_IBSI1‘ a ‚ECB_IMIR1‘).“, 

ii)  pojem „Původní splatnost“ se nahrazuje tímto: 

„Původní splatnost. Pro definice struktury údajů ‚ECB_BSI1‘, ‚ECB_FVC1‘, ‚ECB_IVF1‘, ‚ECB_CBD1‘, 
‚ECB_OFI1‘ a ‚ECB_IBSI1‘ tato dimenze označuje původní splatnost rozvahových položek.“, 

iii)  mezi pojmy „Původní splatnost“ a „Splatnost“ se vkládá tento pojem: 

„Původní splatnost/Výpovědní lhůta/Počáteční fixace úrokové sazby. Tato dimenze určuje členění podle 
původní splatnosti nebo výpovědní lhůty vkladů pro definice struktury údajů ‚ECB_MIR1‘ a ‚ECB_IMIR1‘. 
V případě úvěrů se tato dimenze týká původní splatnosti úvěru a/nebo počáteční doby fixace úrokové sazby.“, 

iv)  pojmy „Druh údajů“ a „Druh údajů o úrokových sazbách měnových finančních institucí“ se nahrazují tímto: 

„Druh údajů. Tato dimenze popisuje druh údajů, které jsou vykazovány v definici struktury údajů ‚ECB_BSI1‘, 
‚ECB_SSI1‘, ‚ECB_OFI1‘, ‚ECB_IVF1‘, ‚ECB_FVC1‘, ‚ECB_CBD1‘, ‚ECB_ICPF1‘, ‚ECB_ICO1‘ a ‚ECB_IBSI1‘. 

Druh údajů o úrokových sazbách měnových finančních institucí. V definicích struktury údajů 
‚ECB_MIR1‘ a ‚ECB_IMIR1‘ tato dimenze odlišuje statistiku úrokových sazeb měnových finančních institucí od 
statistik týkajících se objemu nových obchodů nebo stavů obchodů.“, 

v)  pojem „Kategorie částky“ se nahrazuje tímto: 

„Kategorie částky. Tato dimenze udává kategorii objemu nových úvěrů poskytnutých nefinančním 
podnikům; nové úvěry se vykazují rovněž podle jejich velikosti. Tato dimenze je relevantní pouze pro definice 
struktury údajů ‚ECB_MIR1‘ a ‚ECB_IMIR1‘.“, 

vi)  pojem „Měna transakce“ se nahrazuje tímto: 

„Měna transakce. Tato dimenze označuje měnu, v níž jsou emitovány cenné papíry (pro definici struktury 
údajů ‚ECB_SEC1‘) nebo v níž je denominováno následující: a) rozvahové položky měnových finančních 
institucí (pro definice struktury údajů ‚ECB_BSI1‘ a ‚ECB_IBSI1‘); b) strukturální finanční ukazatele (pro definici 
struktury údajů ‚ECB_SSI1‘); c) vklady a úvěry (pro definice struktury údajů ‚ECB_MIR1‘ a ‚ECB_IMIR1‘); d) 
aktiva a pasiva investičních fondů (pro definici struktury údajů ‚ECB_IVF1‘); e) platební transakce (pro definici 
struktury údajů ‚ECB_PSS1‘); f) aktiva a pasiva účelových finančních společností pro sekuritizaci (pro definici 
struktury údajů ‚ECB_FVC1‘); g) rozvahové položky ostatních finančních zprostředkovatelů (pro definici 
struktury údajů ‚ECB_OFI1‘); h) položky konsolidovaných bankovních údajů (pro definici struktury údajů 
‚ECB_CBD1‘ a i) transakce s aktivy a pasivy pojišťovacích společností a penzijních fondů (pro definici 
struktury údajů ‚ECB_ICPF1‘).“  

5) V příloze III se část 4 mění takto: 

a)  oddíl 1 se mění takto: 

i)  název se nahrazuje tímto: 

„Oddíl 1: Kódované a nekódované atributy definované pro definice struktury údajů ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, 
ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, ECB_ICPF1, ECB_ICO1, ECB_IBSI1a 
ECB_IMIR1“,   
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ii)  tabulka se nahrazuje tímto:  

„Statistická veličina Formát (*) Seznam kódů 

BSI SSI MIR OFI SEC PSS IVF FVC CBD ICPF ICO IBSI IMIR ATRIBUTY NA ÚROVNI PODSKUPINY  (zasíláno pomocí skupiny FNS) 

√ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ TITLE Název AN..70 nekódováno  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ UNIT Jednotka AN..12 CL_UNIT Seznam kódů jed
notek 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ UNIT_MULT Násobitel jed
notky 

AN..2 CL_UNIT_MULT Seznam kódů ná
sobitelů jednotky 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DECIMALS Desetinná místa N1 CL_DECIMALS Seznam kódů de
setinných míst 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ TITLE_COMPL Doplnění názvu AN..1050 nekódováno  

√ √ √ √ √ √   √   √ √ NAT_TITLE Název v národním 
jazyce 

AN..350 nekódováno  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ COMPILATION Sestavení AN..1050 nekódováno   

√ √ √ √    √    √ COVERAGE Pokrytí AN..350 nekódováno  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ SOURCE_AGENCY Organizace, která 
je zdrojem 

AN3 CL_ORGANISATION Seznam kódů 
organizací      

√        METHOD_REF Metodický odkaz AN..1050 nekódováno               

ATRIBUTY NA ÚROVNI ČASOVÉ ŘADY (zasíláno pomocí skupiny FNS) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ COLLECTION Ukazatel sběru AN1 CL_COLLECTION Seznam kódů uka
zatelů sběru 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ DOM_SER_IDS Identifikátor tu
zemské řady 

AN..70 nekódováno  
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√ √ √ √ √ √   √   √ √ BREAKS Přerušení AN..350 nekódováno  

√  √  √  √ √  √ √ √ √ UNIT_INDEX_BASE Základ indexu 
jednotky 

AN..35 nekódováno  

√ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ PUBL_PUBLIC Zdroj zveřejnění AN..1050 nekódováno  

√ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ PUBL_MU Zdroj zveřejnění 
(pouze eurozóna) 

AN..1050 nekódováno  

√ √ √ √ √ √      √ √ PUBL_ECB Zdroj zveřejnění 
(pouze ECB) 

AN..1050 nekódováno               

ATRIBUTY NA ÚROVNI SLEDOVÁNÍ 
(zasíláno společně s údaji v hlavním se

gmentu ARR s výjimkou OBS_COM, který 
je zasílán v rámci skupiny FNS) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_STATUS Status sledování AN1 CL_OBS_STATUS Seznam kódů sta
tusu sledování 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_CONF Důvěrnost sledo
vání 

AN1 CL_OBS_CONF Seznam kódů dů
věrnosti sledování 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_PRE_BREAK Hodnota sledo
vání před přeru
šením 

AN..15 nekódováno  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ OBS_COM Poznámka ke sle
dování 

AN..1050 nekódováno  

(*) Označuje počet písmen/čísel, který je povolen pro přenos každého atributu (např. AN..1050 znamená alfanumerický řetěz dlouhý až 1 050 znaků, AN1 znamená jeden alfanumerický znak, zatímco N1 zna
mená jedno číslo).“;    
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b)  v oddíle 2 se nadpis nahrazuje tímto: 

„Oddíl 2: Společné vlastnosti atributů pro definice struktury údajů ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, 
ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, ECB_ICPF1, ECB_ICO1, ECB_IBSI1 a ECB_IMIR1: 
národní centrální banky vykazující do ECB (*)  

(*) Všechny atributy uvedené v tabulce v oddíle 1, které stanoví ECB, nejsou v této tabulce obsaženy.“; 

c)  oddíl 3 se mění takto: 

i)  v tabulce s názvem „UNIT (jednotka)“ se na konci vkládají tyto dva řádky: 

„IBSI EUR 

IMIR Pro objemy obchodů: EUR 

Pro úrokové sazby: PCPA“  

ii)  v tabulce s názvem „UNIT_MULT (Násobitel jednotky)“ se na konci vkládají tyto dva řádky: 

„IBSI 6 

IMIR (*) Pro objemy obchodů: 6 

Pro úrokové sazby: 0 

(*)  Údaje o úrokové sazbě jsou předkládány jako procenta.“,  

iii)  v tabulce s názvem „DECIMALS (Desetinná místa)“ se na konci vkládají tyto dva řádky: 

„IBSI 0 

IMIR Pro objemy obchodů: 3 (pokud jsou údaje dostupné; jinak 0) 

Pro úrokové sazby: 4“  

iv)  první odstavec pojmu „COMPILATION (Sestavení)“ se nahrazuje tímto: 

„COMPILATION (Sestavení). Pro soubory údajů BSI, IVF, FVC, ICPF, ICO, MIR, IBSI a IMIR lze tento atribut 
použít pro další textová vysvětlení kompilačních metod, metod vážení a statistických postupů používaných při 
sestavování příslušných řad, zejména pokud se odchylují od pravidel a standardů ECB. Obvykle je struktura 
požadovaných národních vysvětlivek tato:“, 

v)  v tabulce s názvem „COVERAGE (Pokrytí)“ se na konci vkládá tento řádek: 

„IMIR — stratifikačních kritériích, postupu při výběru (stejná pravdě
podobnost/pravděpodobnost úměrná velikosti/výběr nej
větších institucí) v případě výběrového šetření“   

d)  v oddíle 4 se v tabulce s názvem „COLLECTION (Ukazatel sběru)“ na konci vkládají tyto dva řádky: 

„IBSI Pro zůstatky: konec období (E) 

Pro řady toků: suma sledování za období (S) 

IMIR Pro úrokové sazby zůstatků: konec období (E): 

Pro úrokové sazby nových obchodů: průměr sledování za období (A) 

Pro objemy nových obchodů: suma sledování za období (S)“  
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e)  v oddíle 5 se první věta druhého odstavce, který se týká pojmu „OBS_PRE_BREAK (Hodnota sledování před 
přerušením)“, nahrazuje tímto: 

„Pro účely souborů údajů BSI, IVF, FVC, OFI, ICPF, ICO a IBSI se tento atribut nevyžaduje, neboť příslušná 
informace je již k dispozici z řad reklasifikací nebo z řad vyjadřujících finanční transakce.“  
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PŘÍLOHA II 

Část 9 přílohy II obecných zásad ECB/2014/15 se nahrazuje tímto: 

„ČÁST 9 

Tabulka 1.A 

Roční konsolidované bankovní údaje – Zpravodajské subjekty 

Roční konsolidované bankovní údaje – Zpravodajské subjekty  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Soubor zpravodajských jednotek A. Velké B. Střední C. Malé 

Počet samostatných úvěrových institucí        

Počet úvěrových institucí konsolidovaných 
v bankovních skupinách        

Počet bankovních skupin        

Celkový počet úvěrových institucí *        

Roční konsolidované bankovní údaje – Zpravodajské subjekty  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Soubor zpravodajských jednotek 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Počet samostatných úvěrových institucí     

Počet úvěrových institucí konsolidovaných 
v bankovních skupinách     

Počet bankovních skupin     

Celkový počet úvěrových institucí *      
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Tabulka 1.B 

Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost 

Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

Úrokový výnos        

Finanční aktiva držená k obchodování*        

Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě vy
kazované do zisku nebo ztráty*        

Realizovatelná finanční aktiva*        

Úvěry a pohledávky*        

Investice držené do splatnosti*        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové ri
ziko*        

Ostatní aktiva        

(Úrokové náklady)        

(Finanční pasiva držená k obchodování)*        

(Finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty)*        

(Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hod
notou)*        
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Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

(Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové 
riziko*)        

(Ostatní pasiva)        

(Náklady na akciový kapitál splatný na 
požádání)        

Výnos z dividend*        

Výnos z poplatků a provizí*        

(Náklady na poplatky a provize)*        

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování fi
nančních aktiv & pasiv neoceněných 
v reálné hodnotě vykazované do zisku 
nebo ztráty*        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv držených k obchodování, či
sté*        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv oceněné v reálné hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty, či
sté*        

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté        

Kurzové rozdíly, čisté        
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Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

Zisky (ztráty) z odúčtování aktiv ji
ných než držených k obchodování, či
sté*        

Ostatní provozní výnosy        

(Jiné provozní náklady)        

Celkové provozní výnosy, čisté        

(Administrativní náklady)        

(Náklady na zaměstnance)        

(Jiné administrativní náklady)        

(Odpisy)        

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)        

(Poskytnuté přísliby a záruky)        

(Další rezervy)        

(Znehodnocení finančních aktiv neoce
něných v reálné hodnotě vykazované 
do zisku nebo ztráty)        

(Finanční aktiva oceněná pořizovací cenou 
[nekótovaný kapitálový nástroj])        
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Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

(Realizovatelná finanční aktiva) *        

Úvěry a pohledávky [včetně finančního lea
singu]*        

(Investice držené do splatnosti) *        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich 
reverzování u investic do dceřiných, 
společných a přidružených podniků)        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u nefinančních aktiv)        

(Pozemky, budovy a zařízení)        

(Investice do nemovitostí)        

(Goodwill)        

(Nehmotná aktiva [s výjimkou goodwillu])        

(Ostatní)        

Záporný goodwill zaúčtovaný do 
zisků či ztrát        

Podíl na zisku nebo (-) ztrátě z investic 
do dceřiných, společných a přidruže
ných podniků        
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Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

Zisk nebo (-) ztráta z dlouhodobých 
aktiv a vyřazovaných skupin klasifiko
vaných jako držené k prodeji, které se 
nekvalifikují jako ukončovaná činnost        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM        

(Daňový výdaj nebo (-) výnos týkající se 
zisku či ztráty z pokračující činnosti        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

Zisk nebo (-) ztráta z ukončované čin
nosti po zdanění        

Zisk nebo (-) ztráta z ukončované činnosti 
před zdaněním        

(Daňový výdaj nebo (-) výnos týkající se 
ukončované činnosti)        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK        

Připadající na menšinový podíl        

Připadající na vlastníky mateřské společnosti        
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Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úrokový výnos     

Finanční aktiva držená k obchodování*     

Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě vy
kazované do zisku nebo ztráty*     

Realizovatelná finanční aktiva*     

Úvěry a pohledávky*     

Investice držené do splatnosti*     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové ri
ziko*     

Ostatní aktiva     

(Úrokové náklady)     

(Finanční pasiva držená k obchodování)*     

(Finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty)*     

(Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hod
notou)*     
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Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

(Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové 
riziko*)     

(Ostatní pasiva)     

(Náklady na akciový kapitál splatný na 
požádání)     

Výnos z dividend*     

Výnos z poplatků a provizí*     

(Náklady na poplatky a provize)*     

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování fi
nančních aktiv & pasiv neoceněných 
v reálné hodnotě vykazované do zisku 
nebo ztráty*     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv držených k obchodování, či
sté*     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv oceněné v reálné hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty, či
sté*     

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté     

Kurzové rozdíly, čisté     
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Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Zisky (ztráty) z odúčtování aktiv ji
ných než držených k obchodování, či
sté*     

Ostatní provozní výnosy     

(Jiné provozní náklady)     

Celkové provozní výnosy, čisté     

(Administrativní náklady)     

(Náklady na zaměstnance)     

(Jiné administrativní náklady)     

(Odpisy)     

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)     

(Poskytnuté přísliby a záruky)     

(Další rezervy)     

(Znehodnocení finančních aktiv neoce
něných v reálné hodnotě vykazované 
do zisku nebo ztráty)     

(Finanční aktiva oceněná pořizovací cenou 
[nekótovaný kapitálový nástroj])     
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Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

(Realizovatelná finanční aktiva) *     

Úvěry a pohledávky [včetně finančního lea
singu]*     

(Investice držené do splatnosti) *     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich 
reverzování u investic do dceřiných, 
společných a přidružených podniků)     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u nefinančních aktiv)     

(Pozemky, budovy a zařízení)     

(Investice do nemovitostí)     

(Goodwill)     

(Nehmotná aktiva [s výjimkou goodwillu])     

(Ostatní)     

Záporný goodwill zaúčtovaný do 
zisků či ztrát     

Podíl na zisku nebo (-) ztrátě z investic 
do dceřiných, společných a přidruže
ných podniků     

31.1.2017 
L 26/38 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Zisk nebo (-) ztráta z dlouhodobých 
aktiv a vyřazovaných skupin klasifiko
vaných jako držené k prodeji, které se 
nekvalifikují jako ukončovaná činnost     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM     

(Daňový výdaj nebo (-) výnos týkající se 
zisku či ztráty z pokračující činnosti     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

Zisk nebo (-) ztráta z ukončované čin
nosti po zdanění     

Zisk nebo (-) ztráta z ukončované činnosti 
před zdaněním     

(Daňový výdaj nebo (-) výnos týkající se 
ukončované činnosti)     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK     

Připadající na menšinový podíl     

Připadající na vlastníky mateřské společnosti      

31.1.2017 
L 26/39 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

Úrokový výnos        

(Úrokové náklady)        

Výnos z dividend        

Výnos z poplatků a provizí        

(Náklady na poplatky a provize)        

Zisky nebo (–) ztráty z odúčtování fi
nančních aktiv & pasiv neoceněných 
v reálné hodnotě vykazované do zisku 
nebo ztráty*        

Zisky nebo (–) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv držených k obchodování, či
sté*        

Zisky nebo (–) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv oceněných v reálné hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty, či
sté*        

Zisky nebo (–) ztráty z neobchodova
telných finančních aktiv a pasiv, čisté        

Zisky nebo (–) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté        

Kurzové rozdíly, čisté        

31.1.2017 
L 26/40 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

Zisky nebo (–) ztráty z odúčtování in
vestic do dceřiných, společných a při
družených podniků, čisté        

Zisky (ztráty) z odúčtování aktiv ji
ných než držených k obchodování, či
sté*        

Ostatní provozní výnosy        

(Jiné provozní náklady)        

Celkové provozní výnosy, čisté        

(Administrativní náklady)        

(Náklady na zaměstnance)        

(Jiné administrativní náklady)        

(Odpisy)        

(Rezervy nebo (–) zrušení rezerv)        

(Poskytnuté přísliby a záruky)        

(Další rezervy)        

(Čisté zvýšení nebo (–) snížení fondu 
na všeobecná bankovní rizika)        

31.1.2017 
L 26/41 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

(Znehodnocení finančních aktiv neoce
něných v reálné hodnotě vykazované 
do zisku nebo ztráty)        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u investic do dceři
ných, společných a přidružených pod
niků)        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u nefinančních aktiv)        

(Pozemky, budovy a zařízení)        

(Investice do nemovitostí)        

(Goodwill)        

(Nehmotná aktiva [s výjimkou goodwillu])        

(Ostatní)        

Záporný goodwill zaúčtovaný do 
zisků či ztrát        

Podíl na zisku nebo (–) ztrátě z investic 
do dceřiných, společných a přidruže
ných podniků        

31.1.2017 
L 26/42 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

Zisk nebo (–) ztráta z dlouhodobých 
aktiv a vyřazovaných skupin klasifiko
vaných jako držené k prodeji, které se 
nekvalifikují jako ukončovaná činnost        

ZISK NEBO (–) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM        

(Daňový výdaj nebo (–) výnos týkající se 
zisku či ztráty z pokračující činnosti)        

ZISK NEBO (–) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

Mimořádný zisk nebo (–) mimořádná 
ztráta po zdanění        

Mimořádný zisk nebo mimořádná ztráta 
před zdaněním        

(Daňový výdaj nebo (–) výnos v souvislosti 
s mimořádným ziskem nebo mimořádnou 
ztrátou)        

ZISK NEBO (–) ZTRÁTA ZA ROK        

Připadající na menšinový podíl        

Připadající na vlastníky mateřské společnosti        

31.1.2017 
L 26/43 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úrokový výnos     

(Úrokové náklady)     

Výnos z dividend     

Výnos z poplatků a provizí     

(Náklady na poplatky a provize)     

Zisky nebo (–) ztráty z odúčtování fi
nančních aktiv & pasiv neoceněných 
v reálné hodnotě vykazované do zisku 
nebo ztráty*     

Zisky nebo (–) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv držených k obchodování, či
sté*     

Zisky nebo (–) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv oceněných v reálné hodnotě 
vykazované do zisku nebo ztráty, či
sté*     

Zisky nebo (–) ztráty z neobchodova
telných finančních aktiv a pasiv, čisté     

Zisky nebo (–) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté     

Kurzové rozdíly, čisté     

31.1.2017 
L 26/44 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Zisky nebo (–) ztráty z odúčtování in
vestic do dceřiných, společných a při
družených podniků, čisté     

Zisky (ztráty) z odúčtování aktiv ji
ných než držených k obchodování, či
sté*     

Ostatní provozní výnosy     

(Jiné provozní náklady)     

Celkové provozní výnosy, čisté     

(Administrativní náklady)     

(Náklady na zaměstnance)     

(Jiné administrativní náklady)     

(Odpisy)     

(Rezervy nebo (–) zrušení rezerv)     

(Poskytnuté přísliby a záruky)     

(Další rezervy)     

(Čisté zvýšení nebo (–) snížení fondu 
na všeobecná bankovní rizika)     

31.1.2017 
L 26/45 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

(Znehodnocení finančních aktiv neoce
něných v reálné hodnotě vykazované 
do zisku nebo ztráty)     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u investic do dceři
ných, společných a přidružených pod
niků)     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u nefinančních aktiv)     

(Pozemky, budovy a zařízení)     

(Investice do nemovitostí)     

(Goodwill)     

(Nehmotná aktiva [s výjimkou goodwillu])     

(Ostatní)     

Záporný goodwill zaúčtovaný do 
zisků či ztrát     

Podíl na zisku nebo (–) ztrátě z investic 
do dceřiných, společných a přidruže
ných podniků     

31.1.2017 
L 26/46 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Zisk nebo (–) ztráta z dlouhodobých 
aktiv a vyřazovaných skupin klasifiko
vaných jako držené k prodeji, které se 
nekvalifikují jako ukončovaná činnost     

ZISK NEBO (–) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM     

(Daňový výdaj nebo (–) výnos týkající se 
zisku či ztráty z pokračující činnosti)     

ZISK NEBO (–) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

Mimořádný zisk nebo (–) mimořádná 
ztráta po zdanění     

Mimořádný zisk nebo mimořádná ztráta 
před zdaněním     

(Daňový výdaj nebo (–) výnos v souvislosti 
s mimořádným ziskem nebo mimořádnou 
ztrátou)     

ZISK NEBO (–) ZTRÁTA ZA ROK     

Připadající na menšinový podíl     

Připadající na vlastníky mateřské společnosti      

31.1.2017 
L 26/47 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

Čistý úrokový výnos        

Úrokový výnos        

(Úrokové náklady)        

Výnos z dividend        

Čistý výnos z poplatků a provizí        

Výnos z poplatků a provizí        

(Náklady na poplatky a provize)        

Obchodování a devizové výsledky        

Jiné provozní výnosy        

(Jiné provozní náklady)        

Celkové provozní výnosy, čisté        

(Administrativní náklady)        

(Náklady na zaměstnance)        

(Jiné administrativní náklady)        

(Odpisy)        

31.1.2017 
L 26/48 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)        

(Znehodnocení finančních aktiv neoce
něných v reálné hodnotě vykazované 
do zisku nebo ztráty)        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u nefinančních aktiv)        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK                

31.1.2017 
L 26/49 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Čistý úrokový výnos     

Úrokový výnos     

(Úrokové náklady)     

Výnos z dividend     

Čistý výnos z poplatků a provizí     

Výnos z poplatků a provizí     

(Náklady na poplatky a provize)     

Obchodování a devizové výsledky     

Jiné provozní výnosy     

(Jiné provozní náklady)     

Celkové provozní výnosy, čisté     

(Administrativní náklady)     

(Náklady na zaměstnance)     

(Jiné administrativní náklady)     

(Odpisy)     

31.1.2017 
L 26/50 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)     

(Znehodnocení finančních aktiv neoce
něných v reálné hodnotě vykazované 
do zisku nebo ztráty)     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u nefinančních aktiv)     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK              

31.1.2017 
L 26/51 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Úplný výběrový soubor  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

Čistý úrokový výnos*        

Výnos z dividend*        

Čistý výnos z poplatků a provizí*        

Obchodování a devizové výsledky        

Jiné provozní výnosy        

Jiné provozní výnosy, čisté*        

(Celkové provozní náklady)*        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK*              

31.1.2017 
L 26/52 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Úplný výběrový soubor  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Čistý úrokový výnos*     

Výnos z dividend*     

Čistý výnos z poplatků a provizí*     

Obchodování a devizové výsledky     

Jiné provozní výnosy     

Jiné provozní výnosy, čisté*     

(Celkové provozní náklady)*     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK*            

31.1.2017 
L 26/53 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 1.C 

Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost 

Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Návratnost kapitálu (RoE) A. Velké B. Střední C. Malé 

Počet institucí s RoE < 0        

Počet institucí s RoE 0-5 %        

Počet institucí s RoE 5-10 %        

Počet institucí s RoE 10-15 %        

Počet institucí s RoE 15-20 %        

Počet institucí s RoE > 20 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
< 0        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
0-5 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
5-10 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
10-15 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
15-20 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
> 20 %        

31.1.2017 
L 26/54 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Návratnost kapitálu (RoE) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Počet institucí s RoE < 0     

Počet institucí s RoE 0-5 %     

Počet institucí s RoE 5-10 %     

Počet institucí s RoE 10-15 %     

Počet institucí s RoE 15-20 %     

Počet institucí s RoE > 20 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
< 0     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
0-5 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
5-10 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
10-15 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
15-20 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
> 20 %      

31.1.2017 
L 26/55 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Návratnost kapitálu (RoE) A. Velké B. Střední C. Malé 

Počet institucí s RoE < 0        

Počet institucí s RoE 0-5 %        

Počet institucí s RoE 5-10 %        

Počet institucí s RoE 10-15 %        

Počet institucí s RoE 15-20 %        

Počet institucí s RoE > 20 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
< 0        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
0-5 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
5-10 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
10-15 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
15-20 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
> 20 %        

31.1.2017 
L 26/56 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Návratnost kapitálu (RoE) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Počet institucí s RoE < 0     

Počet institucí s RoE 0-5 %     

Počet institucí s RoE 5-10 %     

Počet institucí s RoE 10-15 %     

Počet institucí s RoE 15-20 %     

Počet institucí s RoE > 20 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
< 0     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
0-5 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
5-10 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
10-15 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
15-20 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
> 20 %      

31.1.2017 
L 26/57 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Návratnost kapitálu (RoE) A. Velké B. Střední C. Malé 

Počet institucí s RoE < 0        

Počet institucí s RoE 0-5 %        

Počet institucí s RoE 5-10 %        

Počet institucí s RoE 10-15 %        

Počet institucí s RoE 15-20 %        

Počet institucí s RoE > 20 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
< 0        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
0-5 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
5-10 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
10-15 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
15-20 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
> 20 %        

31.1.2017 
L 26/58 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Návratnost kapitálu (RoE) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Počet institucí s RoE < 0     

Počet institucí s RoE 0-5 %     

Počet institucí s RoE 5-10 %     

Počet institucí s RoE 10-15 %     

Počet institucí s RoE 15-20 %     

Počet institucí s RoE > 20 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
< 0     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
0-5 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
5-10 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
10-15 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
15-20 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
> 20 %      

31.1.2017 
L 26/59 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Úplný výběrový soubor  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Návratnost kapitálu (RoE) A. Velké B. Střední C. Malé 

Počet institucí s RoE < 0        

Počet institucí s RoE 0-5 %        

Počet institucí s RoE 5-10 %        

Počet institucí s RoE 10-15 %        

Počet institucí s RoE 15-20 %        

Počet institucí s RoE > 20 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
< 0        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
0-5 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
5-10 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
10-15 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
15-20 %        

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
> 20 %        

31.1.2017 
L 26/60 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Úplný výběrový soubor  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Návratnost kapitálu (RoE) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Počet institucí s RoE < 0     

Počet institucí s RoE 0-5 %     

Počet institucí s RoE 5-10 %     

Počet institucí s RoE 10-15 %     

Počet institucí s RoE 15-20 %     

Počet institucí s RoE > 20 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
< 0     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
0-5 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
5-10 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
10-15 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
15-20 %     

% celkových bankovních aktiv institucí s RoE 
> 20 %      

31.1.2017 
L 26/61 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 1.D 

Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha 

Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank a ostatní vklady na požá
dání*        

Finanční aktiva držená k obchodování*        

Deriváty držené k obchodování        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Finanční aktiva oceněná v reálné hod
notě vykazované do zisku nebo ztráty        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Realizovatelná finanční aktiva        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

31.1.2017 
L 26/62 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a pohledávky        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Investice držené do splatnosti        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví        

Změny reálné hodnoty zajišťovaných 
položek v portfoliu zajišťovacích ná
strojů proti úrokovému riziku        

Investice do přidružených, dceřiných 
a společných podniků        

Hmotná aktiva        

Nehmotná aktiva        

Daňové pohledávky        

Splatné daňové pohledávky        

Odložené daňové pohledávky        

31.1.2017 
L 26/63 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Ostatní aktiva        

Dlouhodobá aktiva a vyřazované sku
piny klasifikované jako držené k pro
deji        

CELKOVÁ AKTIVA*                  

31.1.2017 
L 26/64 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank a ostatní vklady na požá
dání*     

Finanční aktiva držená k obchodování*     

Deriváty držené k obchodování     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Finanční aktiva oceněná v reálné hod
notě vykazované do zisku nebo ztráty     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Realizovatelná finanční aktiva     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

31.1.2017 
L 26/65 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a pohledávky     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Investice držené do splatnosti     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví     

Změny reálné hodnoty zajišťovaných 
položek v portfoliu zajišťovacích ná
strojů proti úrokovému riziku     

Investice do přidružených, dceřiných 
a společných podniků     

Hmotná aktiva     

Nehmotná aktiva     

Daňové pohledávky     

Splatné daňové pohledávky     

Odložené daňové pohledávky     

31.1.2017 
L 26/66 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Ostatní aktiva     

Dlouhodobá aktiva a vyřazované sku
piny klasifikované jako držené k pro
deji     

CELKOVÁ AKTIVA*                

31.1.2017 
L 26/67 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Pasiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Finanční aktiva držená k obchodování        

Deriváty držené k obchodování        

Krátké pozice        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Ostatní finanční aktiva držená k obchodování        

Finanční pasiva oceněná v reálné hod
notě vykazované do zisku nebo ztráty        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Ostatní finanční pasiva oceněná v reálné hod
notě vykazované do zisku nebo ztráty        

Finanční pasiva oceněná zůstatkovou 
hodnotou        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Ostatní finanční pasiva oceněná zůstatkovou 
hodnotou        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví        

31.1.2017 
L 26/68 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Pasiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Změny reálné hodnoty zajišťovaných 
položek v portfoliu zajišťovacích ná
strojů proti úrokovému riziku        

Rezervy        

Daňové závazky        

Splatné daňové závazky        

Odložené daňové závazky        

Ostatní pasiva        

Akciový kapitál splatný na požádání 
(např. družstevní akcie)        

Pasiva zahrnutá ve vyřazovaných sku
pinách klasifikovaných jako držené 
k prodeji        

CELKOVÁ PASIVA*               

31.1.2017 
L 26/69 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Finanční aktiva držená k obchodování     

Deriváty držené k obchodování     

Krátké pozice     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Ostatní finanční aktiva držená k obchodování     

Finanční pasiva oceněná v reálné hod
notě vykazované do zisku nebo ztráty     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Ostatní finanční pasiva oceněná v reálné hod
notě vykazované do zisku nebo ztráty     

Finanční pasiva oceněná zůstatkovou 
hodnotou     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Ostatní finanční pasiva oceněná zůstatkovou 
hodnotou     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví     

31.1.2017 
L 26/70 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Změny reálné hodnoty zajišťovaných 
položek v portfoliu zajišťovacích ná
strojů proti úrokovému riziku     

Rezervy     

Daňové závazky     

Splatné daňové závazky     

Odložené daňové závazky     

Ostatní pasiva     

Akciový kapitál splatný na požádání 
(např. družstevní akcie)     

Pasiva zahrnutá ve vyřazovaných sku
pinách klasifikovaných jako držené 
k prodeji     

CELKOVÁ PASIVA*             

31.1.2017 
L 26/71 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Vlastní kapitál a menšinový podíl A. Velké B. Střední C. Malé 

Kapitál        

Emisní ážio        

Emitované kapitálové nástroje jiné než 
kapitál        

Ostatní kapitál        

Kumulovaný ostatní úplný výsledek 
hospodaření        

Nerozdělený zisk        

Rezervní fondy z přecenění        

Jiné rezervní fondy        

(Vlastní akcie)        

Zisk nebo ztráta připadající vlastní
kům mateřské společnosti        

(Zálohy na dividendy)        

Menšinový podíl        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM        

31.1.2017 
L 26/72 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Kapitál     

Emisní ážio     

Emitované kapitálové nástroje jiné než 
kapitál     

Ostatní kapitál     

Kumulovaný ostatní úplný výsledek 
hospodaření     

Nerozdělený zisk     

Rezervní fondy z přecenění     

Jiné rezervní fondy     

(Vlastní akcie)     

Zisk nebo ztráta připadající vlastní
kům mateřské společnosti     

(Zálohy na dividendy)     

Menšinový podíl     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM      

31.1.2017 
L 26/73 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné 
poskytnuté přísliby A. Velké B. Střední C. Malé 

Poskytnuté        

Úvěrové přísliby        

Finanční záruky        

Jiné přísliby        

Přijaté        

Úvěrové přísliby        

Finanční záruky        

Jiné přísliby               

31.1.2017 
L 26/74 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné 
poskytnuté přísliby 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Poskytnuté     

Úvěrové přísliby     

Finanční záruky     

Jiné přísliby     

Přijaté     

Úvěrové přísliby     

Finanční záruky     

Jiné přísliby             

31.1.2017 
L 26/75 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank a ostatní vklady na požá
dání*        

Finanční aktiva držená k obchodování*        

Deriváty držené k obchodování        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Neobchodovatelná nederivátová fi
nanční aktiva v reálné hodnotě vyká
zané do zisku nebo ztráty        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Neobchodovatelná nederivátová fi
nanční aktiva v reálné hodnotě zaúčto
vané do vlastního kapitálu        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

31.1.2017 
L 26/76 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a zálohy        

Neobchodovatelné dluhové nástroje 
v pořizovací ceně        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Ostatní neobchodovatelná nederivá
tová finanční aktiva        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví        

Změny reálné hodnoty zajišťovaných 
položek v portfoliu zajišťovacích ná
strojů proti úrokovému riziku        

Investice do přidružených, dceřiných 
a společných podniků        

Hmotná aktiva        

Nehmotná aktiva        

31.1.2017 
L 26/77 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Daňové pohledávky        

Splatné daňové pohledávky        

Odložené daňové pohledávky        

Ostatní aktiva        

Dlouhodobá aktiva a vyřazované sku
piny klasifikované jako držené k pro
deji        

CELKOVÁ AKTIVA*                 

31.1.2017 
L 26/78 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank a ostatní vklady na požá
dání*     

Finanční aktiva držená k obchodování*     

Deriváty držené k obchodování     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Neobchodovatelná nederivátová fi
nanční aktiva v reálné hodnotě vyká
zané do zisku nebo ztráty     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Neobchodovatelná nederivátová fi
nanční aktiva v reálné hodnotě zaúčto
vané do vlastního kapitálu     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

31.1.2017 
L 26/79 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy     

Neobchodovatelné dluhové nástroje 
v pořizovací ceně     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Ostatní neobchodovatelná nederivá
tová finanční aktiva     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví     

Změny reálné hodnoty zajišťovaných 
položek v portfoliu zajišťovacích ná
strojů proti úrokovému riziku     

Investice do přidružených, dceřiných 
a společných podniků     

Hmotná aktiva     

Nehmotná aktiva     

31.1.2017 
L 26/80 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Daňové pohledávky     

Splatné daňové pohledávky     

Odložené daňové pohledávky     

Ostatní aktiva     

Dlouhodobá aktiva a vyřazované sku
piny klasifikované jako držené k pro
deji     

CELKOVÁ AKTIVA*               

31.1.2017 
L 26/81 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Pasiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Finanční aktiva držená k obchodování        

Deriváty držené k obchodování        

Krátké pozice        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Ostatní finanční aktiva držená k obchodování        

Neobchodovatelné nederivátové fi
nanční závazky v pořizovací ceně        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Ostatní finanční závazky        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví        

Změny reálné hodnoty zajišťovaných 
položek v portfoliu zajišťovacích ná
strojů proti úrokovému riziku        

Rezervy        

31.1.2017 
L 26/82 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Pasiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Daňové závazky        

Splatné daňové závazky        

Odložené daňové závazky        

Ostatní pasiva        

Akciový kapitál splatný na požádání 
(např. družstevní akcie)        

Pasiva zahrnutá ve vyřazovaných sku
pinách klasifikovaných jako držené 
k prodeji        

CELKOVÁ PASIVA*                 

31.1.2017 
L 26/83 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Finanční aktiva držená k obchodování     

Deriváty držené k obchodování     

Krátké pozice     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Ostatní finanční aktiva držená k obchodování     

Neobchodovatelné nederivátové fi
nanční závazky v pořizovací ceně     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Ostatní finanční závazky     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví     

Změny reálné hodnoty zajišťovaných 
položek v portfoliu zajišťovacích ná
strojů proti úrokovému riziku     

Rezervy     

31.1.2017 
L 26/84 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Daňové závazky     

Splatné daňové závazky     

Odložené daňové závazky     

Ostatní pasiva     

Akciový kapitál splatný na požádání 
(např. družstevní akcie)     

Pasiva zahrnutá ve vyřazovaných sku
pinách klasifikovaných jako držené 
k prodeji     

CELKOVÁ PASIVA*               

31.1.2017 
L 26/85 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Vlastní kapitál a menšinový podíl A. Velké B. Střední C. Malé 

Kapitál        

Emisní ážio        

Emitované kapitálové nástroje jiné než 
kapitál        

Ostatní kapitál        

Kumulovaný ostatní úplný výsledek 
hospodaření        

Nerozdělený zisk        

Rezervní fondy z přecenění        

Fondy z přecenění reálnou hodnotou        

Jiné rezervní fondy        

Konsolidační rozdíly po první konsoli
daci        

(Vlastní akcie)        

Zisk nebo ztráta připadající vlastní
kům mateřské společnosti        

(Zálohy na dividendy)        

Menšinový podíl        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM        

31.1.2017 
L 26/86 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Kapitál     

Emisní ážio     

Emitované kapitálové nástroje jiné než 
kapitál     

Ostatní kapitál     

Kumulovaný ostatní úplný výsledek 
hospodaření     

Nerozdělený zisk     

Rezervní fondy z přecenění     

Fondy z přecenění reálnou hodnotou     

Jiné rezervní fondy     

Konsolidační rozdíly po první konsoli
daci     

(Vlastní akcie)     

Zisk nebo ztráta připadající vlastní
kům mateřské společnosti     

(Zálohy na dividendy)     

Menšinový podíl     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM      

31.1.2017 
L 26/87 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné 
poskytnuté přísliby A. Velké B. Střední C. Malé 

Poskytnuté        

Úvěrové přísliby        

Finanční záruky        

Jiné přísliby        

Přijaté        

Úvěrové přísliby        

Finanční záruky        

Jiné přísliby         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné 
poskytnuté přísliby 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Poskytnuté     

Úvěrové přísliby     

Finanční záruky     

Jiné přísliby     

Přijaté     

Úvěrové přísliby     

Finanční záruky     

Jiné přísliby      

31.1.2017 
L 26/88 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank        

Úvěry a zálohy        

Dluhové cenné papíry        

Kapitálové nástroje        

Zbývající aktiva        

CELKOVÁ AKTIVA        

Doplňkové (memo) položky        

Finanční aktiva držená k obchodování        

Investice do přidružených, dceřiných a společ
ných podniků               

31.1.2017 
L 26/89 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank     

Úvěry a zálohy     

Dluhové cenné papíry     

Kapitálové nástroje     

Zbývající aktiva     

CELKOVÁ AKTIVA     

Doplňkové (memo) položky     

Finanční aktiva držená k obchodování     

Investice do přidružených, dceřiných a společ
ných podniků             

31.1.2017 
L 26/90 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Pasiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Rezervy        

Zbývající pasiva        

CELKOVÁ PASIVA         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Rezervy     

Zbývající pasiva     

CELKOVÁ PASIVA        

31.1.2017 
L 26/91 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Vlastní kapitál a menšinový podíl A. Velké B. Střední C. Malé 

Kapitál        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Kapitál     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM        

31.1.2017 
L 26/92 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank        

Úvěry a zálohy*        

Dluhové cenné papíry*        

Kapitálové nástroje*        

Zbývající aktiva        

CELKOVÁ AKTIVA*        

Doplňkové (memo) položky        

Finanční aktiva držená k obchodování        

Investice do přidružených, dceřiných a společ
ných podniků                

31.1.2017 
L 26/93 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank     

Úvěry a zálohy*     

Dluhové cenné papíry*     

Kapitálové nástroje*     

Zbývající aktiva     

CELKOVÁ AKTIVA*     

Doplňkové (memo) položky     

Finanční aktiva držená k obchodování     

Investice do přidružených, dceřiných a společ
ných podniků              

31.1.2017 
L 26/94 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Pasiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Rezervy        

Zbývající pasiva        

CELKOVÁ PASIVA*         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Rezervy     

Zbývající pasiva     

CELKOVÁ PASIVA*        

31.1.2017 
L 26/95 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Vlastní kapitál a menšinový podíl A. Velké B. Střední C. Malé 

Kapitál        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM*        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Kapitál     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM*     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM        

31.1.2017 
L 26/96 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 1.E 

Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha 

Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velký B. Střední C. Malý 

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Kapitálové nástroje        

z toho: úvěrové instituce        

z toho: ostatní finanční instituce        

z toho: nefinanční podniky        

31.1.2017 
L 26/97 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Kapitálové nástroje     

z toho: úvěrové instituce     

z toho: ostatní finanční instituce     

z toho: nefinanční podniky      

31.1.2017 
L 26/98 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Doplňkové (memo) položky A. Velké B. Střední C. Malé 

Podřízené finanční závazky        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Doplňkové (memo) položky 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Podřízené finanční závazky     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry        

31.1.2017 
L 26/99 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Kapitálové nástroje        

z toho: úvěrové instituce        

z toho: ostatní finanční instituce        

z toho: nefinanční podniky        

31.1.2017 
L 26/100 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Kapitálové nástroje     

z toho: úvěrové instituce     

z toho: ostatní finanční instituce     

z toho: nefinanční podniky      

31.1.2017 
L 26/101 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Doplňkové (memo) položky A. Velké B. Střední C. Malé 

Podřízené finanční závazky        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Doplňkové (memo) položky 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Podřízené finanční závazky     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry        

31.1.2017 
L 26/102 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a zálohy        

Vládní instituce        

Centrální banky        

Úvěrové instituce        

Ostatní        

Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy     

Vládní instituce     

Centrální banky     

Úvěrové instituce     

Ostatní        

31.1.2017 
L 26/103 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a zálohy        

Vládní instituce        

Centrální banky        

Úvěrové instituce        

Ostatní        

Roční konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy     

Vládní instituce     

Centrální banky     

Úvěrové instituce     

Ostatní        

31.1.2017 
L 26/104 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 1.F 

Roční konsolidované bankovní údaje – Kvalita aktiv 

Roční konsolidované bankovní údaje – Kvalita aktiv – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice s úlevou A. Velký B. Střední C Malý 

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní 
hodnota expozic s opatřeními týkajícími 
se úlevy        

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní hod
nota výkonných expozic s opatřeními týkají
cími se úlevy        

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní 
hodnota výkonných expozic s opatřeními 
týkajícími se úlevy, z toho ve zkušební 
době        

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní hod
nota nevýkonných expozic s opatřeními týka
jícími se úlevy        

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní 
hodnota nevýkonných expozic s opatřeními 
týkajícími se úlevy, z toho ve zkušební 
době        

Dluhové cenné papíry – Kumulované 
ztráty ze znehodnocení, kumulované 
změny reálné hodnoty z titulu úvěrového 
rizika a rezervy – výkonné expozice s 
opatřeními týkajícími se úlevy        

Dluhové cenné papíry – Kumulované 
ztráty ze znehodnocení, kumulované 
změny reálné hodnoty z titulu úvěrového 
rizika a rezervy – nevýkonné expozice s 
opatřeními týkajícími se úlevy        

31.1.2017 
L 26/105 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Kvalita aktiv – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice s úlevou A. Velký B. Střední C Malý 

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota 
expozic s opatřeními týkajícími se úlevy        

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota vý
konných expozic s opatřeními týkajícími se 
úlevy        

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota 
výkonných expozic s opatřeními týkajícími 
se úlevy, z toho ve zkušební době        

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota ne
výkonných expozic s opatřeními týkajícími se 
úlevy        

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota 
nevýkonných expozic s opatřeními týkají
cími se úlevy, z toho ve zkušební době        

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze 
znehodnocení, kumulované změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika a re
zervy – výkonné expozice s opatřeními 
týkajícími se úlevy        

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze 
znehodnocení, kumulované změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika a re
zervy – nevýkonné expozice s opatřeními 
týkajícími se úlevy        

31.1.2017 
L 26/106 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Kvalita aktiv – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice s úlevou 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní 
hodnota expozic s opatřeními týkajícími 
se úlevy     

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní hod
nota výkonných expozic s opatřeními týkají
cími se úlevy     

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní 
hodnota výkonných expozic s opatřeními 
týkajícími se úlevy, z toho ve zkušební 
době     

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní hod
nota nevýkonných expozic s opatřeními týka
jícími se úlevy     

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní 
hodnota nevýkonných expozic s opatřeními 
týkajícími se úlevy, z toho ve zkušební 
době     

Dluhové cenné papíry – Kumulované 
ztráty ze znehodnocení, kumulované 
změny reálné hodnoty z titulu úvěrového 
rizika a rezervy – výkonné expozice s 
opatřeními týkajícími se úlevy     

Dluhové cenné papíry – Kumulované 
ztráty ze znehodnocení, kumulované 
změny reálné hodnoty z titulu úvěrového 
rizika a rezervy – nevýkonné expozice s 
opatřeními týkajícími se úlevy     

31.1.2017 
L 26/107 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Kvalita aktiv – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice s úlevou 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota 
expozic s opatřeními týkajícími se úlevy     

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota vý
konných expozic s opatřeními týkajícími se 
úlevy     

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota 
výkonných expozic s opatřeními týkajícími 
se úlevy, z toho ve zkušební době     

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota ne
výkonných expozic s opatřeními týkajícími se 
úlevy     

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota 
nevýkonných expozic s opatřeními týkají
cími se úlevy, z toho ve zkušební době     

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze 
znehodnocení, kumulované změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika a re
zervy – výkonné expozice s opatřeními 
týkajícími se úlevy     

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze 
znehodnocení, kumulované změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika a re
zervy – nevýkonné expozice s opatřeními 
týkajícími se úlevy      

31.1.2017 
L 26/108 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota expozic A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry*        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy*        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice           

31.1.2017 
L 26/109 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota expozic 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry*     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy*     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice         

31.1.2017 
L 26/110 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota výkonných 
expozic A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice           

31.1.2017 
L 26/111 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota výkonných 
expozic 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice         

31.1.2017 
L 26/112 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota výkonných 
expozic – Před splatností nebo po splat

nosti <= 30 dnů 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti           

31.1.2017 
L 26/113 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota výkonných 
expozic – Před splatností nebo po splat

nosti <= 30 dnů 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti         

31.1.2017 
L 26/114 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota výkonných 
expozic – Po splatnosti > 30 dnů <= 60 

dnů 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti           

31.1.2017 
L 26/115 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota výkonných 
expozic – Po splatnosti > 30 dnů <= 60 

dnů 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti         

31.1.2017 
L 26/116 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota výkonných 
expozic – Po splatnosti > 60 dnů <= 90 

dnů 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti           

31.1.2017 
L 26/117 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota výkonných 
expozic – Po splatnosti > 60 dnů <= 90 

dnů 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti         

31.1.2017 
L 26/118 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry*        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy*        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice           

31.1.2017 
L 26/119 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry*     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy*     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice         

31.1.2017 
L 26/120 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
Celková hrubá účetní hodnota nevýkon

ných expozic – Zřejmě nebudou uhrazeny, 
ale nejsou po splatnosti, nebo jsou po 

splatnosti <= 90 dnů 

A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti           

31.1.2017 
L 26/121 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic – Zřejmě nebudou uhrazeny, 

ale nejsou po splatnosti, nebo jsou po 
splatnosti <= 90 dnů 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti         

31.1.2017 
L 26/122 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic – Po splatnosti > 90 dnů 

<= 180 dnů 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti           

31.1.2017 
L 26/123 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic – Po splatnosti > 90 dnů 

<= 180 dnů 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti         

31.1.2017 
L 26/124 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic – Po splatnosti > 180 dnů 

<= 1 rok 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti           

31.1.2017 
L 26/125 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic – Po splatnosti > 180 dnů 

<= 1 rok 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti         

31.1.2017 
L 26/126 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic – Po splatnosti > 1 rok A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti           

31.1.2017 
L 26/127 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic – Po splatnosti > 1 rok 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti         

31.1.2017 
L 26/128 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic – Z toho: v selhání A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti           

31.1.2017 
L 26/129 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic – Z toho: v selhání 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti         

31.1.2017 
L 26/130 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Kumulované ztráty ze znehodnocení, 
kumulované změny reálné hodnoty 
z titulu úvěrového rizika a rezervy 

A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry*        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy*        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice           

31.1.2017 
L 26/131 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, 
kumulované změny reálné hodnoty 
z titulu úvěrového rizika a rezervy 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry*     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy*     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice         

31.1.2017 
L 26/132 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
Kumulované ztráty ze znehodnocení, 

kumulované změny reálné hodnoty 
z titulu úvěrového rizika a rezervy na 

výkonné expozice 

A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice           

31.1.2017 
L 26/133 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, 
kumulované změny reálné hodnoty 

z titulu úvěrového rizika a rezervy na 
výkonné expozice 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice         

31.1.2017 
L 26/134 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
Kumulované ztráty ze znehodnocení, 

kumulované změny reálné hodnoty 
z titulu úvěrového rizika a rezervy na 

nevýkonné expozice 

A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry*        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy*        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice           

31.1.2017 
L 26/135 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, 
kumulované změny reálné hodnoty 

z titulu úvěrového rizika a rezervy na 
nevýkonné expozice 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry*     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy*     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice         

31.1.2017 
L 26/136 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Přijaté zajištění u nevýkonných expozic A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice           

31.1.2017 
L 26/137 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Přijaté zajištění u nevýkonných expozic 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice         

31.1.2017 
L 26/138 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Přijaté finanční záruky u nevýkonných 
expozic A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice           

31.1.2017 
L 26/139 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Přijaté finanční záruky u nevýkonných 
expozic 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice         

31.1.2017 
L 26/140 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – Celková 
hrubá účetní hodnota znehodnocených 

aktiv 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a pohledávky         

Dluhové cenné papíry         

Úvěry a zálohy        

Investice držené do splatnosti         

Dluhové cenné papíry         

Úvěry a zálohy        

Roční konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Znehodnocené dluhové nástroje – Celková 
hrubá účetní hodnota znehodnocených 

aktiv 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a pohledávky      

Dluhové cenné papíry      

Úvěry a zálohy     

Investice držené do splatnosti      

Dluhové cenné papíry      

Úvěry a zálohy        

31.1.2017 
L 26/141 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – 
Opravné položky k jednotlivě posuzo

vaným finančním aktivům 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a pohledávky         

Dluhové cenné papíry         

Úvěry a zálohy        

Investice držené do splatnosti         

Dluhové cenné papíry         

Úvěry a zálohy         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Znehodnocené dluhové nástroje – 
Opravné položky k jednotlivě posuzo

vaným finančním aktivům 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a pohledávky      

Dluhové cenné papíry      

Úvěry a zálohy     

Investice držené do splatnosti      

Dluhové cenné papíry      

Úvěry a zálohy        

31.1.2017 
L 26/142 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – 
Opravné položky ke společně posuzo

vaným finančním aktivům 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a pohledávky         

Dluhové cenné papíry         

Úvěry a zálohy        

Investice držené do splatnosti         

Dluhové cenné papíry         

Úvěry a zálohy         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Znehodnocené dluhové nástroje – 
Opravné položky ke společně posuzo

vaným finančním aktivům 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a pohledávky      

Dluhové cenné papíry      

Úvěry a zálohy     

Investice držené do splatnosti      

Dluhové cenné papíry      

Úvěry a zálohy        

31.1.2017 
L 26/143 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – 
Opravné položky pro vzniklé, ale nevyká

zané ztráty 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a pohledávky         

Dluhové cenné papíry         

Úvěry a zálohy        

Investice držené do splatnosti         

Dluhové cenné papíry         

Úvěry a zálohy         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Znehodnocené dluhové nástroje – 
Opravné položky pro vzniklé, ale nevyká

zané ztráty 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a pohledávky      

Dluhové cenné papíry      

Úvěry a zálohy     

Investice držené do splatnosti      

Dluhové cenné papíry      

Úvěry a zálohy        

31.1.2017 
L 26/144 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – Neob
chodovatelné dluhové nástroje v pořizo

vací ceně 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Celková hrubá účetní hodnota znehodno
cených aktiv         

Dluhové cenné papíry         

Úvěry a zálohy        

Opravné položky k jednotlivě posuzova
ným finančním aktivům         

Dluhové cenné papíry         

Úvěry a zálohy        

Opravné položky ke společně posuzova
ným finančním aktivům         

Dluhové cenné papíry         

Úvěry a zálohy               

31.1.2017 
L 26/145 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Znehodnocené dluhové nástroje – Neob
chodovatelné dluhové nástroje v pořizo

vací ceně 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Celková hrubá účetní hodnota znehodno
cených aktiv      

Dluhové cenné papíry      

Úvěry a zálohy     

Opravné položky k jednotlivě posuzova
ným finančním aktivům      

Dluhové cenné papíry      

Úvěry a zálohy     

Opravné položky ke společně posuzova
ným finančním aktivům      

Dluhové cenné papíry      

Úvěry a zálohy             

31.1.2017 
L 26/146 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Nevýkonné expozice A. Velké B. Střední C. Malé 

Hrubá účetní hodnota*         

Výkonné expozice         

Nevýkonné expozice*         

Expozice s úlevou        

Kumulované ztráty ze znehodnocení, ku
mulované změny reálné hodnoty z titulu 
úvěrového rizika a rezervy*        

Roční konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Nevýkonné expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Hrubá účetní hodnota*      

Výkonné expozice      

Nevýkonné expozice*      

Expozice s úlevou     

Kumulované ztráty ze znehodnocení, ku
mulované změny reálné hodnoty z titulu 
úvěrového rizika a rezervy*        

31.1.2017 
L 26/147 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 1.G 

Roční konsolidované bankovní údaje – Koncentrace 

Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková původní hodnota expozice A. Velký B. Střední C Malý 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

31.1.2017 
L 26/148 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková původní hodnota expozice A. Velký B. Střední C Malý 

LU        

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Spojené státy)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brazílie)        

CN (Čína)        

JP (Japonsko)        

CH (Švýcarsko)        

31.1.2017 
L 26/149 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková původní hodnota expozice A. Velký B. Střední C Malý 

MX (Mexiko)        

AU (Austrálie)        

SG (Singapur)        

TR (Turecko)        

RU (Ruská federace)        

KY (Kajmanské ostrovy)        

IN (Indie)        

KR (Jižní Korea)        

ZA (Jižní Afrika)        

CA (Kanada)        

Doplňkové (memo) položky        

Netuzemská původní expozice        

Celková původní expozice             

31.1.2017 
L 26/150 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková původní hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

31.1.2017 
L 26/151 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková původní hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

LU     

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Spojené státy)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brazílie)     

CN (Čína)     

JP (Japonsko)     

CH (Švýcarsko)     

31.1.2017 
L 26/152 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková původní hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

MX (Mexiko)     

AU (Austrálie)     

SG (Singapur)     

TR (Turecko)     

RU (Ruská federace)     

KY (Kajmanské ostrovy)     

IN (Indie)     

KR (Jižní Korea)     

ZA (Jižní Afrika)     

CA (Kanada)     

Doplňkové (memo) položky     

Netuzemská původní expozice     

Celková původní expozice           

31.1.2017 
L 26/153 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celkové expozice v selhání A. Velký B. Střední C Malý 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        

31.1.2017 
L 26/154 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celkové expozice v selhání A. Velký B. Střední C Malý 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Spojené státy)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brazílie)        

CN (Čína)        

JP (Japonsko)        

CH (Švýcarsko)        

MX (Mexiko)        

31.1.2017 
L 26/155 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celkové expozice v selhání A. Velký B. Střední C Malý 

AU (Austrálie)        

SG (Singapur)        

TR (Turecko)        

RU (Ruská federace)        

KY (Kajmanské ostrovy)        

IN (Indie)        

KR (Jižní Korea)        

ZA (Jižní Afrika)        

CA (Kanada)                   

31.1.2017 
L 26/156 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice v selhání 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     

31.1.2017 
L 26/157 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice v selhání 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Spojené státy)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brazílie)     

CN (Čína)     

JP (Japonsko)     

CH (Švýcarsko)     

MX (Mexiko)     

31.1.2017 
L 26/158 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice v selhání 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AU (Austrálie)     

SG (Singapur)     

TR (Turecko)     

RU (Ruská federace)     

KY (Kajmanské ostrovy)     

IN (Indie)     

KR (Jižní Korea)     

ZA (Jižní Afrika)     

CA (Kanada)                 

31.1.2017 
L 26/159 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hodnota expozice A. Velký B. Střední C Malý 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        

31.1.2017 
L 26/160 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hodnota expozice A. Velký B. Střední C Malý 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Spojené státy)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brazílie)        

CN (Čína)        

JP (Japonsko)        

CH (Švýcarsko)        

MX (Mexiko)        

31.1.2017 
L 26/161 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hodnota expozice A. Velký B. Střední C Malý 

AU (Austrálie)        

SG (Singapur)        

TR (Turecko)        

RU (Ruská federace)        

KY (Kajmanské ostrovy)        

IN (Indie)        

KR (Jižní Korea)        

ZA (Jižní Afrika)        

CA (Kanada)                   

31.1.2017 
L 26/162 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     

31.1.2017 
L 26/163 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Spojené státy)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brazílie)     

CN (Čína)     

JP (Japonsko)     

CH (Švýcarsko)     

MX (Mexiko)     

31.1.2017 
L 26/164 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AU (Austrálie)     

SG (Singapur)     

TR (Turecko)     

RU (Ruská federace)     

KY (Kajmanské ostrovy)     

IN (Indie)     

KR (Jižní Korea)     

ZA (Jižní Afrika)     

CA (Kanada)                 

31.1.2017 
L 26/165 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celkové expozice zajištěné obytnými 
nemovitostmi A. Velký B. Střední C Malý 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        

31.1.2017 
L 26/166 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celkové expozice zajištěné obytnými 
nemovitostmi A. Velký B. Střední C Malý 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

Země mimo EU                 

31.1.2017 
L 26/167 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice zajištěné obytnými 
nemovitostmi 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     

31.1.2017 
L 26/168 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice zajištěné obytnými 
nemovitostmi 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

Země mimo EU               

31.1.2017 
L 26/169 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celkové expozice zajištěné komerčními 
nemovitostmi A. Velký B. Střední C Malý 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        

31.1.2017 
L 26/170 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celkové expozice zajištěné komerčními 
nemovitostmi A. Velký B. Střední C Malý 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

Země mimo EU                   

31.1.2017 
L 26/171 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice zajištěné komerčními 
nemovitostmi 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     

31.1.2017 
L 26/172 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice zajištěné komerčními 
nemovitostmi 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

Země mimo EU                 

31.1.2017 
L 26/173 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Tuzemské činnosti A. Velký B. Střední C Malý 

Úvěry a zálohy        

Dluhové cenné papíry        

Celková aktiva        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Celková pasiva        

Úrokový výnos        

(Úrokový náklad)        

Celkové provozní výnosy, čisté        

Zisk nebo ztráta za rok                

31.1.2017 
L 26/174 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tuzemské činnosti 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy     

Dluhové cenné papíry     

Celková aktiva     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Celková pasiva     

Úrokový výnos     

(Úrokový náklad)     

Celkové provozní výnosy, čisté     

Zisk nebo ztráta za rok              

31.1.2017 
L 26/175 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Netuzemské činnosti A. Velký B. Střední C Malý 

Úvěry a zálohy        

Dluhové cenné papíry        

Celková aktiva        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Celková pasiva        

Úrokový výnos        

(Úrokový náklad)        

Celkové provozní výnosy, čisté        

Zisk nebo ztráta za rok                

31.1.2017 
L 26/176 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Netuzemské činnosti 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy     

Dluhové cenné papíry     

Celková aktiva     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Celková pasiva     

Úrokový výnos     

(Úrokový náklad)     

Celkové provozní výnosy, čisté     

Zisk nebo ztráta za rok              

31.1.2017 
L 26/177 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE PROTISTRAN  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Velké expozice (celkem) A. Velký B. Střední C Malý 

Velké expozice (celkem)        

Velké expozice – Nad 10 % kapitálu nebo 
300 mil. EUR        

Velké expozice – Instituce        

Velké expozice – Neregulované finanční 
subjekty        

Roční konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE PROTISTRAN  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Velké expozice (celkem) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Velké expozice (celkem)     

Velké expozice – Nad 10 % kapitálu nebo 
300 mil. EUR     

Velké expozice – Instituce     

Velké expozice – Neregulované finanční 
subjekty        

31.1.2017 
L 26/178 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE PROTISTRAN – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice vůči centrálním bankám A. Velký B. Střední C Malý 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou 
lhůtou [běžný účet]        

Pohledávky z kreditních karet        

Finanční leasing        

Úvěry z reverzních repo operací        

Jiné termínované úvěry        

Zálohy jiné než úvěry        

ÚVĚRY A ZÁLOHY                  

31.1.2017 
L 26/179 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE PROTISTRAN – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči centrálním bankám 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou 
lhůtou [běžný účet]     

Pohledávky z kreditních karet     

Finanční leasing     

Úvěry z reverzních repo operací     

Jiné termínované úvěry     

Zálohy jiné než úvěry     

ÚVĚRY A ZÁLOHY                

31.1.2017 
L 26/180 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice vůči vládním institucím A. Velký B. Střední C Malý 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou 
lhůtou [běžný účet]        

Pohledávky z kreditních karet        

Obchodní pohledávky        

Finanční leasing        

Úvěry z reverzních repo operací        

Jiné termínované úvěry        

Zálohy jiné než úvěry        

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry                

31.1.2017 
L 26/181 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči vládním institucím 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou 
lhůtou [běžný účet]     

Pohledávky z kreditních karet     

Obchodní pohledávky     

Finanční leasing     

Úvěry z reverzních repo operací     

Jiné termínované úvěry     

Zálohy jiné než úvěry     

ÚVĚRY A ZÁLOHY     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry              

31.1.2017 
L 26/182 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice vůči úvěrovým institucím A. Velký B. Střední C Malý 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou 
lhůtou [běžný účet]        

Pohledávky z kreditních karet        

Obchodní pohledávky        

Finanční leasing        

Úvěry z reverzních repo operací        

Jiné termínované úvěry        

Zálohy jiné než úvěry        

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry                

31.1.2017 
L 26/183 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči úvěrovým institucím 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou 
lhůtou [běžný účet]     

Pohledávky z kreditních karet     

Obchodní pohledávky     

Finanční leasing     

Úvěry z reverzních repo operací     

Jiné termínované úvěry     

Zálohy jiné než úvěry     

ÚVĚRY A ZÁLOHY     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry              

31.1.2017 
L 26/184 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice vůči jiným finančním institucím A. Velký B. Střední C Malý 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou 
lhůtou [běžný účet]        

Pohledávky z kreditních karet        

Obchodní pohledávky        

Finanční leasing        

Úvěry z reverzních repo operací        

Jiné termínované úvěry        

Zálohy jiné než úvěry        

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry        

Doplňkové (memo) položky: Maxi
mální výše zajištění/záruky, o níž lze 
uvažovat        

Úvěry zajištěné nemovitostmi        

Jiné zajištěné úvěry        

Přijaté finanční záruky        

31.1.2017 
L 26/185 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči jiným finančním institucím 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou 
lhůtou [běžný účet]     

Pohledávky z kreditních karet     

Obchodní pohledávky     

Finanční leasing     

Úvěry z reverzních repo operací     

Jiné termínované úvěry     

Zálohy jiné než úvěry     

ÚVĚRY A ZÁLOHY     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry     

Doplňkové (memo) položky: Maxi
mální výše zajištění/záruky, o níž lze 
uvažovat     

Úvěry zajištěné nemovitostmi     

Jiné zajištěné úvěry     

Přijaté finanční záruky      

31.1.2017 
L 26/186 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice vůči nefinančním podnikům A. Velký B. Střední C Malý 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou 
lhůtou [běžný účet]        

Pohledávky z kreditních karet        

Obchodní pohledávky        

Finanční leasing        

Úvěry z reverzních repo operací        

Jiné termínované úvěry        

Zálohy jiné než úvěry        

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry        

z toho: úvěry na projektové financování        

Doplňkové (memo) položky: Maxi
mální výše zajištění/záruky, o níž lze 
uvažovat        

Úvěry zajištěné nemovitostmi        

Jiné zajištěné úvěry        

Přijaté finanční záruky        

31.1.2017 
L 26/187 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči nefinančním podnikům 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou 
lhůtou [běžný účet]     

Pohledávky z kreditních karet     

Obchodní pohledávky     

Finanční leasing     

Úvěry z reverzních repo operací     

Jiné termínované úvěry     

Zálohy jiné než úvěry     

ÚVĚRY A ZÁLOHY     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry     

z toho: úvěry na projektové financování     

Doplňkové (memo) položky: Maxi
mální výše zajištění/záruky, o níž lze 
uvažovat     

Úvěry zajištěné nemovitostmi     

Jiné zajištěné úvěry     

Přijaté finanční záruky      

31.1.2017 
L 26/188 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice vůči domácnostem A. Velký B. Střední C Malý 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou 
lhůtou [běžný účet]        

Pohledávky z kreditních karet        

Obchodní pohledávky        

Finanční leasing        

Úvěry z reverzních repo operací        

Jiné termínované úvěry        

Zálohy jiné než úvěry        

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry        

z toho: spotřebitelské úvěry        

z toho: úvěry na bydlení        

Doplňkové (memo) položky: Maxi
mální výše zajištění/záruky, o níž lze 
uvažovat        

Úvěry zajištěné nemovitostmi        

Jiné zajištěné úvěry        

Přijaté finanční záruky        

31.1.2017 
L 26/189 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči domácnostem 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Splatné na požádání [výzvu] a s krátkou 
lhůtou [běžný účet]     

Pohledávky z kreditních karet     

Obchodní pohledávky     

Finanční leasing     

Úvěry z reverzních repo operací     

Jiné termínované úvěry     

Zálohy jiné než úvěry     

ÚVĚRY A ZÁLOHY     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry     

z toho: spotřebitelské úvěry     

z toho: úvěry na bydlení     

Doplňkové (memo) položky: Maxi
mální výše zajištění/záruky, o níž lze 
uvažovat     

Úvěry zajištěné nemovitostmi     

Jiné zajištěné úvěry     

Přijaté finanční záruky      

31.1.2017 
L 26/190 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 
hrubá účetní hodnota A. Velký B. Střední C Malý 

A  Zemědělství, lesnictví a rybářství        

B  Těžba a dobývání        

C  Zpracovatelský průmysl        

D Dodávání elektřiny, plynu, páry a klima
tizovaného vzduchu        

E  Zásobování vodou        

F  Stavebnictví        

G  Velkoobchod a maloobchod        

H  Doprava a skladování        

I  Ubytování, stravování a pohostinství        

J  Informační a komunikační činnosti        

L  Činnosti v oblasti nemovitostí        

M  Odborné, vědecké a technické činnosti        

N  Administrativní a podpůrné činnosti        

O Veřejná správa a obrana, povinné so
ciální zabezpečení        

31.1.2017 
L 26/191 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 
hrubá účetní hodnota A. Velký B. Střední C Malý 

P  Vzdělávání        

Q  Zdravotní a sociální péče        

R  Kulturní, zábavní a rekreační činnosti        

S  Ostatní služby                         

31.1.2017 
L 26/192 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 
hrubá účetní hodnota 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

A  Zemědělství, lesnictví a rybářství     

B  Těžba a dobývání     

C  Zpracovatelský průmysl     

D Dodávání elektřiny, plynu, páry a klima
tizovaného vzduchu     

E  Zásobování vodou     

F  Stavebnictví     

G  Velkoobchod a maloobchod     

H  Doprava a skladování     

I  Ubytování, stravování a pohostinství     

J  Informační a komunikační činnosti     

L  Činnosti v oblasti nemovitostí     

M  Odborné, vědecké a technické činnosti     

N  Administrativní a podpůrné činnosti     

O Veřejná správa a obrana, povinné so
ciální zabezpečení     

31.1.2017 
L 26/193 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 
hrubá účetní hodnota 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

P  Vzdělávání     

Q  Zdravotní a sociální péče     

R  Kulturní, zábavní a rekreační činnosti     

S  Ostatní služby                       

31.1.2017 
L 26/194 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 

Kumulované ztráty ze znehodnocení nebo 
Kumulované změny reálné hodnoty 

z titulu úvěrového rizika 

A. Velký B. Střední C Malý 

A  Zemědělství, lesnictví a rybářství        

B  Těžba a dobývání        

C  Zpracovatelský průmysl        

D Dodávání elektřiny, plynu, páry a klima
tizovaného vzduchu        

E  Zásobování vodou        

F  Stavebnictví        

G  Velkoobchod a maloobchod        

H  Doprava a skladování        

I  Ubytování, stravování a pohostinství        

J  Informační a komunikační činnosti        

L  Činnosti v oblasti nemovitostí        

M  Odborné, vědecké a technické činnosti        

N  Administrativní a podpůrné činnosti        

O Veřejná správa a obrana, povinné so
ciální zabezpečení        

31.1.2017 
L 26/195 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 

Kumulované ztráty ze znehodnocení nebo 
Kumulované změny reálné hodnoty 

z titulu úvěrového rizika 

A. Velký B. Střední C Malý 

P  Vzdělávání        

Q  Zdravotní a sociální péče        

R  Kulturní, zábavní a rekreační činnosti        

S  Ostatní služby                         

31.1.2017 
L 26/196 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 
Kumulované ztráty ze znehodnocení nebo 

Kumulované změny reálné hodnoty 
z titulu úvěrového rizika 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

A  Zemědělství, lesnictví a rybářství     

B  Těžba a dobývání     

C  Zpracovatelský průmysl     

D Dodávání elektřiny, plynu, páry a klima
tizovaného vzduchu     

E  Zásobování vodou     

F  Stavebnictví     

G  Velkoobchod a maloobchod     

H  Doprava a skladování     

I  Ubytování, stravování a pohostinství     

J  Informační a komunikační činnosti     

L  Činnosti v oblasti nemovitostí     

M  Odborné, vědecké a technické činnosti     

N  Administrativní a podpůrné činnosti     

O Veřejná správa a obrana, povinné so
ciální zabezpečení     

31.1.2017 
L 26/197 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěry a zálohy nefinančním podnikům – 
Kumulované ztráty ze znehodnocení nebo 

Kumulované změny reálné hodnoty 
z titulu úvěrového rizika 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

P  Vzdělávání     

Q  Zdravotní a sociální péče     

R  Kulturní, zábavní a rekreační činnosti     

S  Ostatní služby                       

31.1.2017 
L 26/198 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota (FINREP-IFRS) A. Velký B. Střední C Malý 

Deriváty        

Krátké pozice         

Kapitálové nástroje         

Dluhové cenné papíry        

Vklady         

Centrální banky         

Běžné účty / jednodenní vklady         

Vklady s dohodnutou splatností         

Vklady s výpovědní lhůtou         

Repo operace         

Vládní instituce         

Běžné účty / jednodenní vklady         

Vklady s dohodnutou splatností         

Vklady s výpovědní lhůtou         

Repo operace        

31.1.2017 
L 26/199 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota (FINREP-IFRS) A. Velký B. Střední C Malý  

Úvěrové instituce*         

Běžné účty / jednodenní vklady         

Vklady s dohodnutou splatností         

Vklady s výpovědní lhůtou         

Repo operace         

Ostatní finanční instituce*         

Běžné účty / jednodenní vklady         

Vklady s dohodnutou splatností         

Vklady s výpovědní lhůtou         

Repo operace         

Nefinanční podniky         

Běžné účty / jednodenní vklady         

Vklady s dohodnutou splatností         

Vklady s výpovědní lhůtou         

Repo operace        

31.1.2017 
L 26/200 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota (FINREP-IFRS) A. Velký B. Střední C Malý  

Domácnosti         

Běžné účty / jednodenní vklady         

Vklady s dohodnutou splatností         

Vklady s výpovědní lhůtou         

Repo operace        

Emitované dluhové cenné papíry*         

Depozitní certifikáty         

Cenné papíry kryté aktivy         

Kryté dluhopisy         

Hybridní kontrakty         

Jiné emitované dluhové cenné papíry         

Konvertibilní složené finanční nástroje         

Nekonvertibilní        

Ostatní finanční závazky        

FINANČNÍ ZÁVAZKY        

31.1.2017 
L 26/201 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota (FINREP-IFRS) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Deriváty     

Krátké pozice      

Kapitálové nástroje      

Dluhové cenné papíry     

Vklady      

Centrální banky      

Běžné účty / jednodenní vklady      

Vklady s dohodnutou splatností      

Vklady s výpovědní lhůtou      

Repo operace      

Vládní instituce      

Běžné účty / jednodenní vklady      

Vklady s dohodnutou splatností      

Vklady s výpovědní lhůtou      

Repo operace     

31.1.2017 
L 26/202 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota (FINREP-IFRS) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné  

Úvěrové instituce*      

Běžné účty / jednodenní vklady      

Vklady s dohodnutou splatností      

Vklady s výpovědní lhůtou      

Repo operace      

Ostatní finanční instituce*      

Běžné účty / jednodenní vklady      

Vklady s dohodnutou splatností      

Vklady s výpovědní lhůtou      

Repo operace      

Nefinanční podniky      

Běžné účty / jednodenní vklady      

Vklady s dohodnutou splatností      

Vklady s výpovědní lhůtou      

Repo operace     

31.1.2017 
L 26/203 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ – subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota (FINREP-IFRS) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné  

Domácnosti      

Běžné účty / jednodenní vklady      

Vklady s dohodnutou splatností      

Vklady s výpovědní lhůtou      

Repo operace     

Emitované dluhové cenné papíry*      

Depozitní certifikáty      

Cenné papíry kryté aktivy      

Kryté dluhopisy      

Hybridní kontrakty      

Jiné emitované dluhové cenné papíry      

Konvertibilní složené finanční nástroje      

Nekonvertibilní     

Ostatní finanční závazky     

FINANČNÍ ZÁVAZKY      

31.1.2017 
L 26/204 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota (FINREP-GAAP) A. Velký B. Střední C Malý 

Deriváty        

Krátké pozice         

Kapitálové nástroje         

Dluhové cenné papíry        

Vklady         

Centrální banky         

Běžné účty / jednodenní vklady         

Vklady s dohodnutou splatností         

Vklady s výpovědní lhůtou         

Repo operace         

Vládní instituce         

Běžné účty / jednodenní vklady         

Vklady s dohodnutou splatností         

Vklady s výpovědní lhůtou         

Repo operace         

Úvěrové instituce*         

Běžné účty / jednodenní vklady        

31.1.2017 
L 26/205 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota (FINREP-GAAP) A. Velký B. Střední C Malý  

Vklady s dohodnutou splatností         

Vklady s výpovědní lhůtou         

Repo operace         

Ostatní finanční instituce*         

Běžné účty / jednodenní vklady         

Vklady s dohodnutou splatností         

Vklady s výpovědní lhůtou         

Repo operace         

Nefinanční podniky         

Běžné účty / jednodenní vklady         

Vklady s dohodnutou splatností         

Vklady s výpovědní lhůtou         

Repo operace        

31.1.2017 
L 26/206 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota (FINREP-GAAP) A. Velký B. Střední C Malý  

Domácnosti         

Běžné účty / jednodenní vklady         

Vklady s dohodnutou splatností         

Vklady s výpovědní lhůtou         

Repo operace        

Emitované dluhové cenné papíry*         

Depozitní certifikáty         

Cenné papíry kryté aktivy         

Kryté dluhopisy         

Hybridní kontrakty         

Jiné emitované dluhové cenné papíry         

Konvertibilní složené finanční nástroje         

Nekonvertibilní        

Ostatní finanční závazky        

FINANČNÍ ZÁVAZKY        

31.1.2017 
L 26/207 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota (FINREP-GAAP) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Deriváty     

Krátké pozice      

Kapitálové nástroje      

Dluhové cenné papíry     

Vklady      

Centrální banky      

Běžné účty / jednodenní vklady      

Vklady s dohodnutou splatností      

Vklady s výpovědní lhůtou      

Repo operace      

Vládní instituce      

Běžné účty / jednodenní vklady      

Vklady s dohodnutou splatností      

Vklady s výpovědní lhůtou      

Repo operace      

Úvěrové instituce*      

Běžné účty / jednodenní vklady     

31.1.2017 
L 26/208 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota (FINREP-GAAP) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné  

Vklady s dohodnutou splatností      

Vklady s výpovědní lhůtou      

Repo operace      

Ostatní finanční instituce*      

Běžné účty / jednodenní vklady      

Vklady s dohodnutou splatností      

Vklady s výpovědní lhůtou      

Repo operace      

Nefinanční podniky      

Běžné účty / jednodenní vklady      

Vklady s dohodnutou splatností      

Vklady s výpovědní lhůtou      

Repo operace     

31.1.2017 
L 26/209 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota (FINREP-GAAP) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné  

Domácnosti      

Běžné účty / jednodenní vklady      

Vklady s dohodnutou splatností      

Vklady s výpovědní lhůtou      

Repo operace     

Emitované dluhové cenné papíry*      

Depozitní certifikáty      

Cenné papíry kryté aktivy      

Kryté dluhopisy      

Hybridní kontrakty      

Jiné emitované dluhové cenné papíry      

Konvertibilní složené finanční nástroje      

Nekonvertibilní     

Ostatní finanční závazky     

FINANČNÍ ZÁVAZKY      

31.1.2017 
L 26/210 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková přijatá částka A. Velký B. Střední C Malý 

Retailové financování        

Vklady na viděnou        

Termínované vklady s počáteční splatností 
< 30 dnů        

Termínované vklady s počáteční splatností 
> 30 dnů        

Spořicí účty        

Velkoobchodní financování        

Nezajištěné        

Zajištěné                   

31.1.2017 
L 26/211 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková přijatá částka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Retailové financování     

Vklady na viděnou     

Termínované vklady s počáteční splatností 
< 30 dnů     

Termínované vklady s počáteční splatností 
> 30 dnů     

Spořicí účty     

Velkoobchodní financování     

Nezajištěné     

Zajištěné                 

31.1.2017 
L 26/212 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 1.H 

Roční konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování 

Roční konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Likvidní aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

AKTIVA SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY 
ČLÁNKŮ 416 A 417 NAŘÍZENÍ O KA
PITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH (CRR)         

Hodnota podle článku 418 CRR         

Částka         

Nečerpaná částka úvěrové linky/Hodnota 
podle článku 418 CRR        

Hodnota expozice vůči centrálním ban
kám        

Hodnota podle článku 418 CRR – pře
voditelná aktiva představující pohle
dávky vůči ústřední vládě členského 
státu nebo regionu s fiskální autonomií 
k výběru daní nebo ústřední vládě třetí 
země v domácí měně ústřední nebo re
gionální vlády, popřípadě těmito sub
jekty zaručená, jestliže je instituce vysta
vena riziku likvidity v daném členském 
státě nebo třetí zemi, které kryje drže
ním těchto likvidních aktiv        

31.1.2017 
L 26/213 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Likvidní aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Hodnota podle článku 418 CRR – pře
voditelná aktiva představující pohle
dávky vůči centrálním bankám a subjek
tům veřejného sektoru na jiné úrovni, 
než je úroveň ústřední vlády, popřípadě 
jimi zaručená, v domácí měně příslušné 
centrální banky a subjektu veřejného se
ktoru        

Hodnota podle článku 418 CRR – pře
voditelná aktiva představující pohle
dávky vůči Evropskému nástroji finanční 
stability a Evropskému mechanismu sta
bility, popřípadě těmito subjekty zaru
čená              

31.1.2017 
L 26/214 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Likvidní aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AKTIVA SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY 
ČLÁNKŮ 416 A 417 NAŘÍZENÍ O KA
PITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH (CRR)      

Hodnota podle článku 418 CRR      

Částka      

Nečerpaná částka úvěrové linky/Hodnota 
podle článku 418 CRR     

Hodnota expozice vůči centrálním ban
kám     

Hodnota podle článku 418 CRR – pře
voditelná aktiva představující pohle
dávky vůči ústřední vládě členského 
státu nebo regionu s fiskální autonomií 
k výběru daní nebo ústřední vládě třetí 
země v domácí měně ústřední nebo re
gionální vlády, popřípadě těmito sub
jekty zaručená, jestliže je instituce vysta
vena riziku likvidity v daném členském 
státě nebo třetí zemi, které kryje drže
ním těchto likvidních aktiv     

31.1.2017 
L 26/215 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Likvidní aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Hodnota podle článku 418 CRR – pře
voditelná aktiva představující pohle
dávky vůči centrálním bankám a subjek
tům veřejného sektoru na jiné úrovni, 
než je úroveň ústřední vlády, popřípadě 
jimi zaručená, v domácí měně příslušné 
centrální banky a subjektu veřejného se
ktoru     

Hodnota podle článku 418 CRR – pře
voditelná aktiva představující pohle
dávky vůči Evropskému nástroji finanční 
stability a Evropskému mechanismu sta
bility, popřípadě těmito subjekty zaru
čená            

31.1.2017 
L 26/216 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ A. Velké B. Střední C. Malé 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem ostatních aktiv        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/217 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem ostatních aktiv     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících      

31.1.2017 
L 26/218 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – aktiva uvedená v článku 

416 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem ostatních aktiv        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/219 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – aktiva uvedená v článku 

416 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem ostatních aktiv     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících      

31.1.2017 
L 26/220 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – cenné papíry a nástroje 
peněžního trhu nevykazované v odstavci 

1.1, jež splňují podmínky pro stupeň 
úvěrové kvality 1 podle článku 122 

A. Velké B. Střední C. Malé 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem ostatních aktiv        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/221 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – cenné papíry a nástroje 
peněžního trhu nevykazované v odstavci 

1.1, jež splňují podmínky pro stupeň 
úvěrové kvality 1 podle článku 122 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem ostatních aktiv     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících      

31.1.2017 
L 26/222 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – cenné papíry a nástroje 
peněžního trhu nevykazované v odstavci 

1.1, jež splňují podmínky pro stupeň 
úvěrové kvality 2 podle článku 122 

A. Velké B. Střední C. Malé 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem ostatních aktiv        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/223 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – cenné papíry a nástroje 
peněžního trhu nevykazované v odstavci 

1.1, jež splňují podmínky pro stupeň 
úvěrové kvality 2 podle článku 122 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem ostatních aktiv     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících      

31.1.2017 
L 26/224 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – jiné cenné papíry 

a nástroje peněžního trhu jinde nevykazo
vané 

A. Velké B. Střední C. Malé 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem ostatních aktiv        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/225 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – jiné cenné papíry 

a nástroje peněžního trhu jinde nevykazo
vané 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem ostatních aktiv     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících      

31.1.2017 
L 26/226 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 

FINANCOVÁNÍ – majetkové cenné papíry 
nefinančních subjektů zahrnuté do hlav

ního indexu na uznané burze 

A. Velké B. Střední C. Malé 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem ostatních aktiv        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/227 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – majetkové cenné papíry 
nefinančních subjektů zahrnuté do hlav

ního indexu na uznané burze 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem ostatních aktiv     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících      

31.1.2017 
L 26/228 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – ostatní majetkové cenné 

papíry 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem ostatních aktiv        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/229 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – ostatní majetkové cenné 

papíry 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem ostatních aktiv     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících      

31.1.2017 
L 26/230 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – zlato A. Velké B. Střední C. Malé 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem ostatních aktiv        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/231 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – zlato 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem ostatních aktiv     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících      

31.1.2017 
L 26/232 

Ú
řední věstník Evropské unie 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – ostatní drahé kovy A. Velké B. Střední C. Malé 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem ostatních aktiv        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/233 

Ú
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – ostatní drahé kovy 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem ostatních aktiv     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících      

31.1.2017 
L 26/234 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – neobnovitelné úvěry 

a pohledávky 
A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – neobnovitelné úvěry 

a pohledávky 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/235 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 

FINANCOVÁNÍ – neobnovitelné úvěry 
a pohledávky uvedené v odstavci 1.9, jež 

jsou zajištěny nemovitostí 

A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – neobnovitelné úvěry 

a pohledávky uvedené v odstavci 1.9, jež 
jsou zajištěny nemovitostí 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/236 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – pohledávky z derivátů A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – pohledávky z derivátů 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/237 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – všechna ostatní aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – všechna ostatní aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/238 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – aktiva odečtená z kapi

tálu nevyžadující stabilní financování 
A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – aktiva odečtená z kapi

tálu nevyžadující stabilní financování 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/239 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – poskytnuté nevyčerpané 

úvěrové facility, které lze podle přílohy 
I považovat za položky se ‚středním 

rizikem‘ nebo ‚středně nízkým rizikem‘ 

A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně          

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – poskytnuté nevyčerpané 

úvěrové facility, které lze podle přílohy 
I považovat za položky se ‚středním 

rizikem‘ nebo ‚středně nízkým rizikem‘ 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně        

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

31.1.2017 
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – kapitál po provedení 

příslušných odpočtů 
A. Velké B. Střední C. Malé 

po 12 měsících          

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – kapitál po provedení 

příslušných odpočtů 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

po 12 měsících       

31.1.2017 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – retailové vklady A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – retailové vklady 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – závazky zákazníků, kteří 

nejsou finančními zákazníky 
A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – závazky zákazníků, kteří 

nejsou finančními zákazníky 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – závazky zákazníků, kteří 

jsou finančními zákazníky 
A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – závazky zákazníků, kteří 

jsou finančními zákazníky 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/244 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 

FINANCOVÁNÍ – závazky vyplývající 
z vydaných cenných papírů, se kterými 

lze zacházet podle čl. 129 odst. 4 nebo 5 

A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – závazky vyplývající 

z vydaných cenných papírů, se kterými 
lze zacházet podle čl. 129 odst. 4 nebo 5 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/245 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 

FINANCOVÁNÍ – závazky vyplývající 
z cenných papírů vymezených v čl. 52 

odst. 4 směrnice 2009/65/ES 

A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – závazky vyplývající 

z cenných papírů vymezených v čl. 52 
odst. 4 směrnice 2009/65/ES 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/246 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – další závazky vyplývající 

z vydaných cenných papírů 
A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – další závazky vyplývající 

z vydaných cenných papírů 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/247 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – závazky vyplývající ze 

smluv o derivátech se závazky 
A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – závazky vyplývající ze 

smluv o derivátech se závazky 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/248 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – všechny ostatní závazky A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – všechny ostatní závazky 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/249 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Zatížení aktiv  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota zatížených aktiv A. Velké B. Střední C. Malé 

Aktiva vykazující instituce        

Úvěry na požádání        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry         

z toho: kryté dluhopisy         

z toho: cenné papíry kryté aktivy         

z toho: emitované vládními institucemi         

z toho: emitované finančními institucemi         

z toho: emitované nefinančními podniky        

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání         

z toho: hypoteční úvěry        

Ostatní aktiva             

31.1.2017 
L 26/250 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Zatížení aktiv  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota zatížených aktiv 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Aktiva vykazující instituce     

Úvěry na požádání     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry      

z toho: kryté dluhopisy      

z toho: cenné papíry kryté aktivy      

z toho: emitované vládními institucemi      

z toho: emitované finančními institucemi      

z toho: emitované nefinančními podniky     

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání      

z toho: hypoteční úvěry     

Ostatní aktiva           

31.1.2017 
L 26/251 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota zatížených aktiv z toho: 
emitovaných jinými subjekty skupiny A. Velké B. Střední C. Malé 

Aktiva vykazující instituce        

Úvěry na požádání        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry         

z toho: kryté dluhopisy         

z toho: cenné papíry kryté aktivy         

z toho: emitované finančními institucemi         

z toho: emitované nefinančními podniky        

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání         

z toho: hypoteční úvěry        

Ostatní aktiva             

31.1.2017 
L 26/252 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota zatížených aktiv z toho: 
emitovaných jinými subjekty skupiny 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Aktiva vykazující instituce     

Úvěry na požádání     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry      

z toho: kryté dluhopisy      

z toho: cenné papíry kryté aktivy      

z toho: emitované finančními institucemi      

z toho: emitované nefinančními podniky     

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání      

z toho: hypoteční úvěry     

Ostatní aktiva           

31.1.2017 
L 26/253 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota zatížených aktiv z toho: 
způsobilých pro centrální banku A. Velké B. Střední C. Malé 

Aktiva vykazující instituce        

Úvěry na požádání        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry         

z toho: kryté dluhopisy         

z toho: cenné papíry kryté aktivy         

z toho: emitované vládními institucemi         

z toho: emitované finančními institucemi         

z toho: emitované nefinančními podniky        

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání         

z toho: hypoteční úvěry        

Ostatní aktiva             

31.1.2017 
L 26/254 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota zatížených aktiv z toho: 
způsobilých pro centrální banku 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Aktiva vykazující instituce     

Úvěry na požádání     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry      

z toho: kryté dluhopisy      

z toho: cenné papíry kryté aktivy      

z toho: emitované vládními institucemi      

z toho: emitované finančními institucemi      

z toho: emitované nefinančními podniky     

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání      

z toho: hypoteční úvěry     

Ostatní aktiva           

31.1.2017 
L 26/255 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota nezatížených aktiv A. Velké B. Střední C. Malé 

Aktiva vykazující instituce        

Úvěry na požádání        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry         

z toho: kryté dluhopisy         

z toho: cenné papíry kryté aktivy         

z toho: emitované vládními institucemi         

z toho: emitované finančními institucemi         

z toho: emitované nefinančními podniky        

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání         

z toho: hypoteční úvěry        

Ostatní aktiva             

31.1.2017 
L 26/256 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota nezatížených aktiv 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Aktiva vykazující instituce     

Úvěry na požádání     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry      

z toho: kryté dluhopisy      

z toho: cenné papíry kryté aktivy      

z toho: emitované vládními institucemi      

z toho: emitované finančními institucemi      

z toho: emitované nefinančními podniky     

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání      

z toho: hypoteční úvěry     

Ostatní aktiva           

31.1.2017 
L 26/257 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota nezatížených aktiv z toho: 
emitovaných jinými subjekty skupiny A. Velké B. Střední C. Malé 

Aktiva vykazující instituce        

Úvěry na požádání        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry         

z toho: kryté dluhopisy         

z toho: cenné papíry kryté aktivy         

z toho: emitované finančními institucemi         

z toho: emitované nefinančními podniky        

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání         

z toho: hypoteční úvěry        

Ostatní aktiva             

31.1.2017 
L 26/258 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota nezatížených aktiv z toho: 
emitovaných jinými subjekty skupiny 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Aktiva vykazující instituce     

Úvěry na požádání     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry      

z toho: kryté dluhopisy      

z toho: cenné papíry kryté aktivy      

z toho: emitované finančními institucemi      

z toho: emitované nefinančními podniky     

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání      

z toho: hypoteční úvěry     

Ostatní aktiva           

31.1.2017 
L 26/259 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota nezatížených aktiv z toho: 
způsobilých pro centrální banku A. Velké B. Střední C. Malé 

Aktiva vykazující instituce        

Úvěry na požádání        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry         

z toho: kryté dluhopisy         

z toho: cenné papíry kryté aktivy         

z toho: emitované vládními institucemi         

z toho: emitované finančními institucemi         

z toho: emitované nefinančními podniky        

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání         

z toho: hypoteční úvěry        

Ostatní aktiva             

31.1.2017 
L 26/260 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota nezatížených aktiv z toho: 
způsobilých pro centrální banku 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Aktiva vykazující instituce     

Úvěry na požádání     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry      

z toho: kryté dluhopisy      

z toho: cenné papíry kryté aktivy      

z toho: emitované vládními institucemi      

z toho: emitované finančními institucemi      

z toho: emitované nefinančními podniky     

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání      

z toho: hypoteční úvěry     

Ostatní aktiva           

31.1.2017 
L 26/261 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Zajištění přijaté vykazující institucí A. Velké B. Střední C. Malé 

Reálná hodnota zatíženého přijatého zajiš
tění nebo emitovaných vlastních dluho
vých cenných papírů        

Reálná hodnota nezatíženého přijatého 
zajištění nebo emitovaných vlastních dlu
hových cenných papírů k dispozici pro 
zatížení         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Zajištění přijaté vykazující institucí 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Reálná hodnota zatíženého přijatého zajiš
tění nebo emitovaných vlastních dluho
vých cenných papírů     

Reálná hodnota nezatíženého přijatého 
zajištění nebo emitovaných vlastních dlu
hových cenných papírů k dispozici pro 
zatížení        
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Tabulka 1.I 

Roční konsolidované bankovní údaje – Kapitál, objemy rizikově vážených expozic a solventnost 

Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Tabulka x.x A. Velké B. Střední C. Malé 

KAPITÁL        

KAPITÁL TIER 1*        

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1*        

Kapitálové nástroje způsobilé jako ka
pitál CET1        

Splacené kapitálové nástroje        

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé ka
pitálové nástroje        

Emisní ážio        

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového 
kapitálu tier 1        

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkou
pit vlastní nástroje zahrnované do kmenového 
kapitálu tier 1        

Nerozdělený zisk        

Nerozdělený zisk minulých let        

Použitelný zisk nebo ztráta        

Úpravy kmenového kapitálu tier 1        
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Tabulka x.x A. Velké B. Střední C. Malé 

Kumulovaný ostatní úplný výsledek        

Ostatní rezervní fondy        

Rezervní fond na všeobecná bankovní 
rizika        

Přechodné úpravy provedené v dů
sledku nástrojů zahrnovaných do kme
nového kapitálu tier 1, pro něž platí 
zachování právních účinků        

Menšinové podíly uznané v kmenovém 
kapitálu tier 1        

Přechodné úpravy provedené v dů
sledku dodatečných menšinových pod
ílů        

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 
v důsledku obezřetnostních filtrů        

Ostatní přechodné úpravy kmenového 
kapitálu tier 1        

Prvky kmenového kapitálu kapitálu 
tier 1 nebo odpočty – ostatní        

Odpočty od kmenového kapitálu tier 1        

(-) Goodwill        

(-) Jiná nehmotná aktiva        
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Tabulka x.x A. Velké B. Střední C. Malé 

(–) Odložené daňové pohledávky, které 
jsou závislé na budoucím zisku a nevy
plývají z přechodných rozdílů, po zo
hlednění souvisejících daňových zá
vazků        

(–) Nedostatek v krytí očekávaných 
ztrát úpravami o úvěrové riziko při 
přístupu založeném na interním ra
tingu (IRB)        

(–) Aktiva penzijního fondu definova
ných požitků        

(–) Odpočet od položek vedlejšího ka
pitálu tier 1, který přesahuje výši ve
dlejšího kapitálu tier 1        

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1        

Kapitálové nástroje způsobilé jako ve
dlejší kapitál tier 1        

Splacené kapitálové nástroje        

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé ka
pitálové nástroje        

Emisní ážio        

(–) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího 
kapitálu tier 1        

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkou
pit vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího 
kapitálu tier 1        
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Tabulka x.x A. Velké B. Střední C. Malé 

Přechodné úpravy provedené v dů
sledku nástrojů zahrnovaných do ve
dlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí 
zachování právních účinků        

Nástroje vydané dceřinými společ
nostmi a uznané ve vedlejším kapitálu 
tier 1        

Přechodné úpravy v důsledku dodateč
ného uznání nástrojů, které jsou vy
dány dceřinými společnostmi, ve ve
dlejším kapitálu tier 1        

(–) Odpočet od položek kapitálu tier 2, 
který přesahuje výši kapitálu tier 2        

Ostatní přechodné úpravy vedlejšího 
kapitálu tier 1        

Odpočet od položek vedlejšího kapi
tálu tier 1, který přesahuje výši vedlej
šího kapitálu tier 1 (odečítá se od kme
nového kapitálu tier 1)        

(–) Dodatečné odpočty vedlejšího kapi
tálu tier 1 na základě článku 3 CRR        

Prvky vedlejšího kapitálu kapitálu tier 
1 nebo odpočty – ostatní        

KAPITÁL TIER 2        

Kapitálové nástroje a podřízené úvěry 
způsobilé jako kapitál tier 2        
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Tabulka x.x A. Velké B. Střední C. Malé 

Splacené kapitálové nástroje a podřízené úvěry        

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé ka
pitálové nástroje a podřízené úvěry        

Emisní ážio        

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu 
tier 2        

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkou
pit vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 
2        

Přechodné úpravy provedené v dů
sledku nástrojů zahrnovaných do kapi
tálu tier 2 a podřízených úvěrů, pro 
něž platí zachování právních účinků        

Nástroje vydané dceřinými společ
nostmi a uznané v kapitálu tier 2        

Přechodné úpravy v důsledku dodateč
ného uznání nástrojů, které jsou vy
dány dceřinými společnostmi, v kapi
tálu tier 2        

Přebytek rezerv v porovnání se způso
bilými očekávanými ztrátami při pří
stupu IRB        

Obecné úpravy o úvěrové riziko 
v rámci standardizovaného přístupu        

Ostatní přechodné úpravy kapitálu tier 
2        
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Tabulka x.x A. Velké B. Střední C. Malé 

Odpočet od položek kapitálu tier 2, 
který přesahuje výši kapitálu tier 2 
(odečítá se od vedlejšího kapitálu tier 
1)        

(–) Dodatečné odpočty kapitálu tier 2 
na základě článku 3 CRR        

Prvky kapitálu T2 nebo odpočty – 
ostatní                     
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tabulka x.x 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

KAPITÁL     

KAPITÁL TIER 1*     

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1*     

Kapitálové nástroje způsobilé jako ka
pitál CET1     

Splacené kapitálové nástroje     

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé ka
pitálové nástroje     

Emisní ážio     

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového 
kapitálu tier 1     

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkou
pit vlastní nástroje zahrnované do kmenového 
kapitálu tier 1     

Nerozdělený zisk     

Nerozdělený zisk minulých let     

Použitelný zisk nebo ztráta     

Úpravy kmenového kapitálu tier 1     
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tabulka x.x 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Kumulovaný ostatní úplný výsledek     

Ostatní rezervní fondy     

Rezervní fond na všeobecná bankovní 
rizika     

Přechodné úpravy provedené v dů
sledku nástrojů zahrnovaných do kme
nového kapitálu tier 1, pro něž platí 
zachování právních účinků     

Menšinové podíly uznané v kmenovém 
kapitálu tier 1     

Přechodné úpravy provedené v dů
sledku dodatečných menšinových pod
ílů     

Úpravy kmenového kapitálu tier 1 
v důsledku obezřetnostních filtrů     

Ostatní přechodné úpravy kmenového 
kapitálu tier 1     

Prvky kmenového kapitálu kapitálu 
tier 1 nebo odpočty – ostatní     

Odpočty od kmenového kapitálu tier 1     

(-) Goodwill     

(-) Jiná nehmotná aktiva     
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tabulka x.x 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

(–) Odložené daňové pohledávky, které 
jsou závislé na budoucím zisku a nevy
plývají z přechodných rozdílů, po zo
hlednění souvisejících daňových zá
vazků     

(–) Nedostatek v krytí očekávaných 
ztrát úpravami o úvěrové riziko při 
přístupu založeném na interním ra
tingu (IRB)     

(–) Aktiva penzijního fondu definova
ných požitků     

(–) Odpočet od položek vedlejšího ka
pitálu tier 1, který přesahuje výši ve
dlejšího kapitálu tier 1     

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1     

Kapitálové nástroje způsobilé jako ve
dlejší kapitál tier 1     

Splacené kapitálové nástroje     

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé ka
pitálové nástroje     

Emisní ážio     

(–) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího 
kapitálu tier 1     

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkou
pit vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího 
kapitálu tier 1     
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tabulka x.x 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Přechodné úpravy provedené v dů
sledku nástrojů zahrnovaných do ve
dlejšího kapitálu tier 1, pro něž platí 
zachování právních účinků     

Nástroje vydané dceřinými společ
nostmi a uznané ve vedlejším kapitálu 
tier 1     

Přechodné úpravy v důsledku dodateč
ného uznání nástrojů, které jsou vy
dány dceřinými společnostmi, ve ve
dlejším kapitálu tier 1     

(–) Odpočet od položek kapitálu tier 2, 
který přesahuje výši kapitálu tier 2     

Ostatní přechodné úpravy vedlejšího 
kapitálu tier 1     

Odpočet od položek vedlejšího kapi
tálu tier 1, který přesahuje výši vedlej
šího kapitálu tier 1 (odečítá se od kme
nového kapitálu tier 1)     

(–) Dodatečné odpočty vedlejšího kapi
tálu tier 1 na základě článku 3 CRR     

Prvky vedlejšího kapitálu kapitálu tier 
1 nebo odpočty – ostatní     

KAPITÁL TIER 2     

Kapitálové nástroje a podřízené úvěry 
způsobilé jako kapitál tier 2     
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tabulka x.x 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Splacené kapitálové nástroje a podřízené úvěry     

Doplňková (memo) položka: Nezpůsobilé ka
pitálové nástroje a podřízené úvěry     

Emisní ážio     

(–) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu 
tier 2     

(–) Skutečné nebo podmíněné závazky odkou
pit vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 
2     

Přechodné úpravy provedené v dů
sledku nástrojů zahrnovaných do kapi
tálu tier 2 a podřízených úvěrů, pro 
něž platí zachování právních účinků     

Nástroje vydané dceřinými společ
nostmi a uznané v kapitálu tier 2     

Přechodné úpravy v důsledku dodateč
ného uznání nástrojů, které jsou vy
dány dceřinými společnostmi, v kapi
tálu tier 2     

Přebytek rezerv v porovnání se způso
bilými očekávanými ztrátami při pří
stupu IRB     

Obecné úpravy o úvěrové riziko 
v rámci standardizovaného přístupu     

Ostatní přechodné úpravy kapitálu tier 
2     

31.1.2017 
L 26/273 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tabulka x.x 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Odpočet od položek kapitálu tier 2, 
který přesahuje výši kapitálu tier 2 
(odečítá se od vedlejšího kapitálu tier 
1)     

(–) Dodatečné odpočty kapitálu tier 2 
na základě článku 3 CRR     

Prvky kapitálu T2 nebo odpočty – 
ostatní                   
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Tabulka 1.J 

Roční konsolidované bankovní údaje – Kapitál, objemy rizikově vážených expozic a solventnost 

Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Původní expozice před vynásobením 
konverzními faktory A. Velké B. Střední C. Malé 

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH 
EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RI
ZIKO PROTISTRANY A RIZIKO 
ROZŘEDĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY        

Standardizovaný přístup (SA)        

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuriti
zovaných pozic         

Ústřední vládní instituce nebo centrální 
banky         

Regionální vládní instituce nebo místní 
orgány         

Subjekty veřejného sektoru         

Mezinárodní rozvojové banky         

Mezinárodní organizace         

Instituce         

Podniky         

Maloobchod         

Zajištěné hypotékou na nemovitosti        
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Původní expozice před vynásobením 
konverzními faktory A. Velké B. Střední C. Malé  

Expozice v selhání         

Položky související se zvláště vysokým ri
zikem         

Kryté dluhopisy         

Pohledávky vůči institucím a podnikům 
s krátkodobým úvěrovým hodnocením         

Subjekty kolektivního investování         

Vlastní kapitál         

Ostatní položky        

Sekuritizované pozice podle SA        

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)        

Přístup založený na interním ratingu, po
kud se nepoužívají vlastní odhady LGD, 
ani konverzní faktory         

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky         

Instituce         

Podniky – malé a střední podniky         

Podniky – specializované úvěrování         

Podniky – ostatní        

31.1.2017 
L 26/276 

Ú
řední věstník Evropské unie 
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Původní expozice před vynásobením 
konverzními faktory A. Velké B. Střední C. Malé 

Přístup založený na interním ratingu, po
kud se používají vlastní odhady LGD a/ 
nebo konverzní faktory         

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky         

Instituce         

Podniky – malé a střední podniky         

Podniky – specializované úvěrování         

Podniky – ostatní         

Maloobchod – malé a střední podniky 
se zajištěním nemovitostmi         

Maloobchod – jiné než malé a střední 
podniky se zajištěním nemovitostmi         

Maloobchod – kvalifikované revolvin
gové expozice         

Maloobchod – ostatní malé a střední 
podniky         

Maloobchod – ostatní jiné než malé 
a střední podniky        

Vlastní kapitál podle IRB        

Sekuritizované pozice podle IRB        

31.1.2017 
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Ú
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Původní expozice před vynásobením 
konverzními faktory 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH 
EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RI
ZIKO PROTISTRANY A RIZIKO 
ROZŘEDĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY     

Standardizovaný přístup (SA)     

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuriti
zovaných pozic      

Ústřední vládní instituce nebo centrální 
banky      

Regionální vládní instituce nebo místní 
orgány      

Subjekty veřejného sektoru      

Mezinárodní rozvojové banky      

Mezinárodní organizace      

Instituce      

Podniky      

Maloobchod      

Zajištěné hypotékou na nemovitosti     

31.1.2017 
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Ú
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Původní expozice před vynásobením 
konverzními faktory 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné  

Expozice v selhání      

Položky související se zvláště vysokým ri
zikem      

Kryté dluhopisy      

Pohledávky vůči institucím a podnikům 
s krátkodobým úvěrovým hodnocením      

Subjekty kolektivního investování      

Vlastní kapitál      

Ostatní položky     

Sekuritizované pozice podle SA     

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)     

Přístup založený na interním ratingu, po
kud se nepoužívají vlastní odhady LGD, 
ani konverzní faktory      

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky      

Instituce      

Podniky – malé a střední podniky      

Podniky – specializované úvěrování      

Podniky – ostatní     

31.1.2017 
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Ú
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Původní expozice před vynásobením 
konverzními faktory 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Přístup založený na interním ratingu, po
kud se používají vlastní odhady LGD a/ 
nebo konverzní faktory      

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky      

Instituce      

Podniky – malé a střední podniky      

Podniky – specializované úvěrování      

Podniky – ostatní      

Maloobchod – malé a střední podniky 
se zajištěním nemovitostmi      

Maloobchod – jiné než malé a střední 
podniky se zajištěním nemovitostmi      

Maloobchod – kvalifikované revolvin
gové expozice      

Maloobchod – ostatní malé a střední 
podniky      

Maloobchod – ostatní jiné než malé 
a střední podniky     

Vlastní kapitál podle IRB     

Sekuritizované pozice podle IRB      

31.1.2017 
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Ú
řední věstník Evropské unie 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Úpravy ocenění A. Velké B. Střední C. Malé 

Standardizovaný přístup (SA)        

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuriti
zovaných pozic         

Ústřední vládní instituce nebo centrální 
banky         

Regionální vládní instituce nebo místní 
orgány         

Subjekty veřejného sektoru         

Mezinárodní rozvojové banky         

Mezinárodní organizace         

Instituce         

Podniky         

Maloobchod         

Zajištěné hypotékou na nemovitosti         

Expozice v selhání         

Položky související se zvláště vysokým rizi
kem         

Kryté dluhopisy         

Pohledávky vůči institucím a podnikům s 
krátkodobým úvěrovým hodnocením        

31.1.2017 
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Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Úpravy ocenění A. Velké B. Střední C. Malé  

Subjekty kolektivního investování         

Vlastní kapitál         

Ostatní položky        

Sekuritizované pozice podle SA        

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)        

Přístup založený na interním ratingu, pokud 
se nepoužívají vlastní odhady LGD, ani kon
verzní faktory         

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky         

Instituce         

Podniky – malé a střední podniky         

Podniky – specializované úvěrování         

Podniky – ostatní        

Přístup založený na interním ratingu, pokud 
se používají vlastní odhady LGD a/nebo 
konverzní faktory         

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky         

Instituce         

Podniky – malé a střední podniky         

Podniky – specializované úvěrování        

31.1.2017 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Úpravy ocenění A. Velké B. Střední C. Malé  

Podniky – ostatní         

Maloobchod – malé a střední podniky se 
zajištěním nemovitostmi         

Maloobchod – jiné než malé a střední 
podniky se zajištěním nemovitostmi         

Maloobchod – kvalifikované revolvingové 
expozice         

Maloobchod – ostatní malé a střední pod
niky         

Maloobchod – ostatní jiné než malé 
a střední podniky        

Sekuritizované pozice podle IRB                   

31.1.2017 
L 26/283 

Ú
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úpravy ocenění 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Standardizovaný přístup (SA)     

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuriti
zovaných pozic      

Ústřední vládní instituce nebo centrální 
banky      

Regionální vládní instituce nebo místní 
orgány      

Subjekty veřejného sektoru      

Mezinárodní rozvojové banky      

Mezinárodní organizace      

Instituce      

Podniky      

Maloobchod      

Zajištěné hypotékou na nemovitosti      

Expozice v selhání      

Položky související se zvláště vysokým rizi
kem      

Kryté dluhopisy      

Pohledávky vůči institucím a podnikům s 
krátkodobým úvěrovým hodnocením     

31.1.2017 
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úpravy ocenění 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné  

Subjekty kolektivního investování      

Vlastní kapitál      

Ostatní položky     

Sekuritizované pozice podle SA     

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)     

Přístup založený na interním ratingu, pokud 
se nepoužívají vlastní odhady LGD, ani kon
verzní faktory      

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky      

Instituce      

Podniky – malé a střední podniky      

Podniky – specializované úvěrování      

Podniky – ostatní     

Přístup založený na interním ratingu, pokud 
se používají vlastní odhady LGD a/nebo 
konverzní faktory      

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky      

Instituce      

Podniky – malé a střední podniky      

Podniky – specializované úvěrování     

31.1.2017 
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úpravy ocenění 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné  

Podniky – ostatní      

Maloobchod – malé a střední podniky se 
zajištěním nemovitostmi      

Maloobchod – jiné než malé a střední 
podniky se zajištěním nemovitostmi      

Maloobchod – kvalifikované revolvingové 
expozice      

Maloobchod – ostatní malé a střední pod
niky      

Maloobchod – ostatní jiné než malé 
a střední podniky     

Sekuritizované pozice podle IRB                 

31.1.2017 
L 26/286 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Objemy rizikově vážené expozice A. Velké B. Střední C. Malé 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE / CELKOVÉ EXPOZICE*        

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH 
EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RI
ZIKO PROTISTRANY A RIZIKO 
ROZŘEDĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY        

Standardizovaný přístup (SA)        

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuriti
zovaných pozic         

Ústřední vládní instituce nebo centrální 
banky         

Regionální vládní instituce nebo místní 
orgány         

Subjekty veřejného sektoru         

Mezinárodní rozvojové banky         

Mezinárodní organizace         

Instituce         

Podniky         

Maloobchod         

Zajištěné hypotékou na nemovitosti         

Expozice v selhání        

31.1.2017 
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Ú
řední věstník Evropské unie 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Objemy rizikově vážené expozice A. Velké B. Střední C. Malé  

Položky související se zvláště vysokým ri
zikem         

Kryté dluhopisy         

Pohledávky vůči institucím a podnikům 
s krátkodobým úvěrovým hodnocením         

Subjekty kolektivního investování         

Vlastní kapitál         

Ostatní položky        

Sekuritizované pozice podle SA        

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)         

Přístup založený na interním ratingu, po
kud se nepoužívají vlastní odhady LGD, 
ani konverzní faktory         

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky         

Instituce         

Podniky – malé a střední podniky         

Podniky – specializované úvěrování         

Podniky – ostatní        

31.1.2017 
L 26/288 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Objemy rizikově vážené expozice A. Velké B. Střední C. Malé  

Přístup založený na interním ratingu, po
kud se používají vlastní odhady LGD a/ 
nebo konverzní faktory         

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky         

Instituce         

Podniky – malé a střední podniky         

Podniky – specializované úvěrování         

Podniky – ostatní         

Maloobchod – malé a střední podniky 
se zajištěním nemovitostmi         

Maloobchod – jiné než malé a střední 
podniky se zajištěním nemovitostmi         

Maloobchod – kvalifikované revolvin
gové expozice         

Maloobchod – ostatní malé a střední 
podniky         

Maloobchod – ostatní jiné než malé 
a střední podniky         

Vlastní kapitál podle IRB         

Sekuritizované pozice podle IRB         

Jiná aktiva nemající povahu úvěrového zá
vazku         

Objem rizikové expozice pro pří
spěvky do fondu pro riziko selhání 
ústřední protistrany        

31.1.2017 
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Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Objemy rizikově vážené expozice A. Velké B. Střední C. Malé 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/ 
DODÁNÍ        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE PRO POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KO
MODITNÍ RIZIKO         

Objem rizikové expozice pro poziční, 
měnové a komoditní riziko podle stan
dardizovaných přístupů (SA)         

Obchodované dluhové nástroje         

Vlastní kapitál         

Měna         

Komodity         

Objem rizikové expozice pro po
ziční, měnové a komoditní riziko 
podle interních modelů (IM)        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE PRO OPERAČNÍ RIZIKO 
(OpR)         

OpR podle přístupu základního 
ukazatele (BIA)         

OpR podle standardizovaných pří
stupů (STA) / alternativních stan
dardizovaných přístupů (ASA)         

OpR podle přístupů pokročilého 
měření (AMA)        

31.1.2017 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Objemy rizikově vážené expozice A. Velké B. Střední C. Malé 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU 
V OCENĚNÍ         

Pokročilá metoda         

Standardizovaná metoda         

Na základě OEM        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE TÝKAJÍCÍ SE VÝZNAMNÝCH 
EXPOZIC V OBCHODNÍM PORTFO
LIU        

OBJEMY OSTATNÍCH RIZIKOVÝCH 
EXPOZIC         

Z toho: Dodatečné přísnější obezřet
nostní požadavky podle článku 458         

Z toho: požadavky pro velké expozice         

Z toho: v důsledku upravených rizikových 
vah pro ošetření bublin v odvětví obytných 
a komerčních nemovitostí         

Z toho: v důsledku expozic uvnitř finanč
ního sektoru         

Z toho: Dodatečné přísnější obezřet
nostní požadavky podle článku 459         

Z toho: Objem dodatečné rizikové 
expozice na základě článku 3 CRR        

31.1.2017 
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Objemy rizikově vážené expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE / CELKOVÉ EXPOZICE*     

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH 
EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RI
ZIKO PROTISTRANY A RIZIKO 
ROZŘEDĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY     

Standardizovaný přístup (SA)     

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuriti
zovaných pozic      

Ústřední vládní instituce nebo centrální 
banky      

Regionální vládní instituce nebo místní 
orgány      

Subjekty veřejného sektoru      

Mezinárodní rozvojové banky      

Mezinárodní organizace      

Instituce      

Podniky      

Maloobchod      

Zajištěné hypotékou na nemovitosti      

Expozice v selhání     
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Objemy rizikově vážené expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné  

Položky související se zvláště vysokým ri
zikem      

Kryté dluhopisy      

Pohledávky vůči institucím a podnikům 
s krátkodobým úvěrovým hodnocením      

Subjekty kolektivního investování      

Vlastní kapitál      

Ostatní položky     

Sekuritizované pozice podle SA     

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)      

Přístup založený na interním ratingu, po
kud se nepoužívají vlastní odhady LGD, 
ani konverzní faktory      

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky      

Instituce      

Podniky – malé a střední podniky      

Podniky – specializované úvěrování      

Podniky – ostatní     
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Objemy rizikově vážené expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné  

Přístup založený na interním ratingu, po
kud se používají vlastní odhady LGD a/ 
nebo konverzní faktory      

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky      

Instituce      

Podniky – malé a střední podniky      

Podniky – specializované úvěrování      

Podniky – ostatní      

Maloobchod – malé a střední podniky 
se zajištěním nemovitostmi      

Maloobchod – jiné než malé a střední 
podniky se zajištěním nemovitostmi      

Maloobchod – kvalifikované revolvin
gové expozice      

Maloobchod – ostatní malé a střední 
podniky      

Maloobchod – ostatní jiné než malé 
a střední podniky      

Vlastní kapitál podle IRB      

Sekuritizované pozice podle IRB      

Jiná aktiva nemající povahu úvěrového zá
vazku      

Objem rizikové expozice pro pří
spěvky do fondu pro riziko selhání 
ústřední protistrany     
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Objemy rizikově vážené expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/ 
DODÁNÍ     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE PRO POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KO
MODITNÍ RIZIKO      

Objem rizikové expozice pro poziční, 
měnové a komoditní riziko podle stan
dardizovaných přístupů (SA)      

Obchodované dluhové nástroje      

Vlastní kapitál      

Měna      

Komodity      

Objem rizikové expozice pro po
ziční, měnové a komoditní riziko 
podle interních modelů (IM)     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE PRO OPERAČNÍ RIZIKO 
(OpR)      

OpR podle přístupu základního 
ukazatele (BIA)      

OpR podle standardizovaných pří
stupů (STA) / alternativních stan
dardizovaných přístupů (ASA)      

OpR podle přístupů pokročilého 
měření (AMA)     
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Objemy rizikově vážené expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU 
V OCENĚNÍ      

Pokročilá metoda      

Standardizovaná metoda      

Na základě OEM     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE TÝKAJÍCÍ SE VÝZNAMNÝCH 
EXPOZIC V OBCHODNÍM PORTFO
LIU     

OBJEMY OSTATNÍCH RIZIKOVÝCH 
EXPOZIC      

Z toho: Dodatečné přísnější obezřet
nostní požadavky podle článku 458      

Z toho: požadavky pro velké expozice      

Z toho: v důsledku upravených rizikových 
vah pro ošetření bublin v odvětví obytných 
a komerčních nemovitostí      

Z toho: v důsledku expozic uvnitř finanč
ního sektoru      

Z toho: Dodatečné přísnější obezřet
nostní požadavky podle článku 459      

Z toho: Objem dodatečné rizikové 
expozice na základě článku 3 CRR      
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Výše očekávaných ztrát A. Velké B. Střední C. Malé 

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)        

Přístup založený na interním ratingu, pokud 
se nepoužívají vlastní odhady LGD, ani kon
verzní faktory         

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky         

Instituce         

Podniky – malé a střední podniky         

Podniky – specializované úvěrování         

Podniky – ostatní        

Přístup založený na interním ratingu, pokud 
se používají vlastní odhady LGD a/nebo 
konverzní faktory         

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky         

Instituce         

Podniky – malé a střední podniky         

Podniky – specializované úvěrování         

Podniky – ostatní         

Maloobchod – malé a střední podniky se 
zajištěním nemovitostmi         

Maloobchod – jiné než malé a střední 
podniky se zajištěním nemovitostmi         

Maloobchod – kvalifikované revolvingové 
expozice         

Maloobchod – ostatní malé a střední pod
niky         

Maloobchod – ostatní jiné než malé 
a střední podniky        

Vlastní kapitál podle IRB        
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Výše očekávaných ztrát 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)     

Přístup založený na interním ratingu, pokud 
se nepoužívají vlastní odhady LGD, ani kon
verzní faktory      

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky      

Instituce      

Podniky – malé a střední podniky      

Podniky – specializované úvěrování      

Podniky – ostatní     

Přístup založený na interním ratingu, pokud 
se používají vlastní odhady LGD a/nebo 
konverzní faktory      

Ústřední vládní instituce a centrální 
banky      

Instituce      

Podniky – malé a střední podniky      

Podniky – specializované úvěrování      

Podniky – ostatní      

Maloobchod – malé a střední podniky se 
zajištěním nemovitostmi      

Maloobchod – jiné než malé a střední 
podniky se zajištěním nemovitostmi      

Maloobchod – kvalifikované revolvingové 
expozice      

Maloobchod – ostatní malé a střední pod
niky      

Maloobchod – ostatní jiné než malé 
a střední podniky     

Vlastní kapitál podle IRB      
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Tabulka 1.K 

Roční konsolidované bankovní údaje – Kapitál, objemy rizikově vážených expozic a solventnost 

Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Kapitálové rezervy a požadavky podle 
pilíře II A. Velké B. Střední C. Malé 

Požadavek kombinované kapitálové re
zervy        

Bezpečnostní kapitálová rezerva        

Bezpečnostní rezerva, je-li na úrovni člen
ského státu zjištěno makroobezřetnostní 
nebo systémové riziko        

Proticyklická kapitálová rezerva stanovená 
konkrétně pro danou instituci        

Kapitálová rezerva pro krytí systémového 
rizika        

Kapitálová rezerva pro systémově vý
znamné instituce         

Kapitálová rezerva pro globální systé
mově významné instituce        

Kapitálová rezerva pro jiné systémově vý
znamné instituce        

Kapitálové požadavky související s úpra
vami podle pilíře II             
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Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kapitálové rezervy a požadavky podle 
pilíře II 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Požadavek kombinované kapitálové re
zervy     

Bezpečnostní kapitálová rezerva     

Bezpečnostní rezerva, je-li na úrovni člen
ského státu zjištěno makroobezřetnostní 
nebo systémové riziko     

Proticyklická kapitálová rezerva stanovená 
konkrétně pro danou instituci     

Kapitálová rezerva pro krytí systémového 
rizika     

Kapitálová rezerva pro systémově vý
znamné instituce      

Kapitálová rezerva pro globální systé
mově významné instituce     

Kapitálová rezerva pro jiné systémově vý
znamné instituce     

Kapitálové požadavky související s úpra
vami podle pilíře II           
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Tabulka 1.L 

Roční konsolidované bankovní údaje – Kapitál, objemy rizikově vážených expozic a solventnost 

Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Úvěrové riziko – počet institucí podle 
přístupu A. Velké B. Střední C. Malé 

Standardizovaný přístup        

Základní IRB        

Pokročilý IRB        

Celkový počet institucí (za použití jed
noho či více přístupů úvěrového rizika)        

Roční konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěrové riziko – počet institucí podle 
přístupu 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Standardizovaný přístup     

Základní IRB     

Pokročilý IRB     

Celkový počet institucí (za použití jed
noho či více přístupů úvěrového rizika)        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Tržní riziko – počet institucí podle 
přístupu A. Velké B. Střední C. Malé 

Standardizovaný přístup        

Interní modely        

Celkový počet institucí (za použití jed
noho či více přístupů tržního rizika)         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tržní riziko – počet institucí podle 
přístupu 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Standardizovaný přístup     

Interní modely     

Celkový počet institucí (za použití jed
noho či více přístupů tržního rizika)        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Tržní riziko – počet institucí podle 
přístupu A. Velké B. Střední C. Malé 

Přístup základního ukazatele        

Standardizovaný přístup / alternativní 
standardizovaný        

Pokročilý přístup k měření        

Celkový počet institucí (za použití jed
noho či více přístupů operačního rizika)         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tržní riziko – počet institucí podle 
přístupu 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Přístup základního ukazatele     

Standardizovaný přístup / alternativní 
standardizovaný     

Pokročilý přístup k měření     

Celkový počet institucí (za použití jed
noho či více přístupů operačního rizika)        
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Roční konsolidované bankovní údaje – Počet institucí  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 8        

8 – 12        

12 – 16        

16 – 20        

> 20        

Roční konsolidované bankovní údaje – Počet institucí  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 8     

8 – 12     

12 – 16     

16 – 20     

> 20        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Poměr kapitálu tier 1 (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 6        

6 – 8        

8 – 12        

12 – 16        

> 16         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Poměr kapitálu tier 1 (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 6     

6 – 8     

8 – 12     

12 – 16     

> 16        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Poměr kapitálu core tier 1 (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 4        

4 – 6        

6 – 8        

8 – 12        

12 – 16        

> 16         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Poměr kapitálu core tier 1 (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 4     

4 – 6     

6 – 8     

8 – 12     

12 – 16     

> 16        
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Roční konsolidované bankovní údaje – CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE / CELKOVÉ EXPOZICE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 8        

8 – 12        

12 – 16        

16 – 20        

> 20        

Roční konsolidované bankovní údaje – CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE / CELKOVÉ EXPOZICE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 8     

8 – 12     

12 – 16     

16 – 20     

> 20        

31.1.2017 
L 26/307 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Poměr kapitálu tier 1 (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 6        

6 – 8        

8 – 12        

12-16        

>16         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Poměr kapitálu tier 1 (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 6     

6 – 8     

8 – 12     

12-16     

>16        

31.1.2017 
L 26/308 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Poměr kapitálu core tier 1 (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 4        

4 – 6        

6 – 8        

8 – 12        

12 – 16        

> 16         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Poměr kapitálu core tier 1 (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 4     

4 – 6     

6 – 8     

8 – 12     

12 – 16     

> 16        

31.1.2017 
L 26/309 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Roční konsolidované bankovní údaje – Aktiva  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 8        

8 – 12        

12 – 16        

16 – 20        

> 20        

Roční konsolidované bankovní údaje – Aktiva  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 8     

8 – 12     

12 – 16     

16 – 20     

> 20        

31.1.2017 
L 26/310 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Poměr kapitálu tier 1 (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 6        

6 – 8        

8 – 12        

12 – 16        

> 16         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Poměr kapitálu tier 1 (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 6     

6 – 8     

8 – 12     

12 – 16     

> 16        

31.1.2017 
L 26/311 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Poměr kapitálu core tier 1 (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 4        

4 – 6        

6 – 8        

8 – 12        

12 – 16        

> 16         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Poměr kapitálu core tier 1 (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 4     

4 – 6     

6 – 8     

8 – 12     

12 – 16     

> 16        

31.1.2017 
L 26/312 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 2.A 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Zpravodajské subjekty 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Zpravodajské subjekty  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Soubor zpravodajských jednotek A. Velké B. Střední C. Malé 

Počet samostatných úvěrových institucí        

Počet úvěrových institucí konsolidovaných 
v bankovních skupinách        

Počet bankovních skupin        

Celkový počet úvěrových institucí*        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Zpravodajské subjekty  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Soubor zpravodajských jednotek 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z eurozóny (EA) (subkonsolido
vané nebo samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Počet samostatných úvěrových institucí     

Počet úvěrových institucí konsolidovaných 
v bankovních skupinách     

Počet bankovních skupin     

Celkový počet úvěrových institucí*        

31.1.2017 
L 26/313 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 2.B 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

Úrokový výnos        

Finanční aktiva držená k obchodování*        

Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě vy
kazované do zisku nebo ztráty*        

Realizovatelná finanční aktiva*        

Úvěry a pohledávky*        

Investice držené do splatnosti*        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové ri
ziko*        

Ostatní aktiva        

(Úrokové náklady)        

(Finanční pasiva držená k obchodování)*        

(Finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě vy
kazované do zisku nebo ztráty)*        

31.1.2017 
L 26/314 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

(Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hodno
tou)*        

(Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové ri
ziko*)        

(Ostatní pasiva)        

Výnos z dividend*        

Výnos z poplatků a provizí*        

(Náklady na poplatky a provize)*        

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování fi
nančních aktiv a pasiv neoceňovaných 
v reálné hodnotě do zisku nebo 
ztráty*        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv držených k obchodování, či
sté*        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv v reálné hodnotě vykázané 
do zisku nebo ztráty, čisté*        

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté        

Kurzové rozdíly, čisté        

Jiné provozní výnosy        

(Jiné provozní náklady)        

Celkové provozní výnosy, čisté        

31.1.2017 
L 26/315 

Ú
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

(Administrativní náklady)        

(Náklady na zaměstnance)        

(Jiné administrativní náklady)        

(Odpisy)        

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)        

(Poskytnuté přísliby a záruky)        

(Další rezervy)        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u finančních aktiv ne
oceňovaných reálnou hodnotou vyká
zanou do zisku nebo ztráty)        

(Finanční aktiva oceněná pořizovací cenou [ne
kótovaný kapitálový nástroj])*        

(Realizovatelná finanční aktiva) *        

Úvěry a pohledávky [včetně finančního lea
singu]*        

(Investice držené do splatnosti) *        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u nefinančních aktiv)        

31.1.2017 
L 26/316 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM        

(Daňový výdaj nebo (-) výnos související 
se ziskem či ztrátou z pokračující čin
nosti)        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK                    

31.1.2017 
L 26/317 

Ú
řední věstník Evropské unie 
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úrokový výnos     

Finanční aktiva držená k obchodování*     

Finanční aktiva oceněná v reálné hodnotě vy
kazované do zisku nebo ztráty*     

Realizovatelná finanční aktiva*     

Úvěry a pohledávky*     

Investice držené do splatnosti*     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové ri
ziko*     

Ostatní aktiva     

(Úrokové náklady)     

(Finanční pasiva držená k obchodování)*     

(Finanční pasiva oceněná v reálné hodnotě vy
kazované do zisku nebo ztráty)*     

31.1.2017 
L 26/318 

Ú
řední věstník Evropské unie 
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

(Finanční pasiva oceněná zůstatkovou hodno
tou)*     

(Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové ri
ziko*)     

(Ostatní pasiva)     

Výnos z dividend*     

Výnos z poplatků a provizí*     

(Náklady na poplatky a provize)*     

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování fi
nančních aktiv a pasiv neoceňovaných 
v reálné hodnotě do zisku nebo 
ztráty*     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv držených k obchodování, či
sté*     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv v reálné hodnotě vykázané 
do zisku nebo ztráty, čisté*     

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté     

Kurzové rozdíly, čisté     

Jiné provozní výnosy     

(Jiné provozní náklady)     

Celkové provozní výnosy, čisté     

31.1.2017 
L 26/319 

Ú
řední věstník Evropské unie 
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

(Administrativní náklady)     

(Náklady na zaměstnance)     

(Jiné administrativní náklady)     

(Odpisy)     

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)     

(Poskytnuté přísliby a záruky)     

(Další rezervy)     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u finančních aktiv ne
oceňovaných reálnou hodnotou vyká
zanou do zisku nebo ztráty)     

(Finanční aktiva oceněná pořizovací cenou [ne
kótovaný kapitálový nástroj])*     

(Realizovatelná finanční aktiva) *     

Úvěry a pohledávky [včetně finančního lea
singu]*     

(Investice držené do splatnosti) *     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u nefinančních aktiv)     

31.1.2017 
L 26/320 

Ú
řední věstník Evropské unie 
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM     

(Daňový výdaj nebo (-) výnos související 
se ziskem či ztrátou z pokračující čin
nosti)     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK                  

31.1.2017 
L 26/321 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

Úrokový výnos        

(Úrokové náklady)        

Výnos z dividend        

Výnos z poplatků a provizí        

(Náklady na poplatky a provize)        

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování fi
nančních aktiv a pasiv neoceňovaných 
v reálné hodnotě do zisku nebo 
ztráty*        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv držených k obchodování, či
sté*        

Zisky nebo (-) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv v reálné hodnotě vykázané 
do zisku nebo ztráty, čisté*        

Zisky nebo (–) ztráty z neobchodova
telných finančních aktiv a pasiv, čisté        

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté        

Kurzové rozdíly, čisté        

Jiné provozní výnosy        

31.1.2017 
L 26/322 

Ú
řední věstník Evropské unie 
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

(Jiné provozní náklady)        

Celkové provozní výnosy, čisté        

(Administrativní náklady)        

(Náklady na zaměstnance)        

(Jiné administrativní náklady)        

(Odpisy)        

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u finančních aktiv ne
oceňovaných reálnou hodnotou vyká
zanou do zisku nebo ztráty)        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u nefinančních aktiv)        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK        

31.1.2017 
L 26/323 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úrokový výnos     

(Úrokové náklady)     

Výnos z dividend     

Výnos z poplatků a provizí     

(Náklady na poplatky a provize)     

Zisky nebo (-) ztráty z odúčtování fi
nančních aktiv a pasiv neoceňovaných 
v reálné hodnotě do zisku nebo 
ztráty*     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv držených k obchodování, či
sté*     

Zisky nebo (-) ztráty z finančních ak
tiv a pasiv v reálné hodnotě vykázané 
do zisku nebo ztráty, čisté*     

Zisky nebo (–) ztráty z neobchodova
telných finančních aktiv a pasiv, čisté     

Zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího 
účetnictví, čisté     

Kurzové rozdíly, čisté     

Jiné provozní výnosy     

31.1.2017 
L 26/324 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

(Jiné provozní náklady)     

Celkové provozní výnosy, čisté     

(Administrativní náklady)     

(Náklady na zaměstnance)     

(Jiné administrativní náklady)     

(Odpisy)     

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u finančních aktiv ne
oceňovaných reálnou hodnotou vyká
zanou do zisku nebo ztráty)     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u nefinančních aktiv)     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK      

31.1.2017 
L 26/325 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

Čistý úrokový výnos        

Úrokový výnos        

(Úrokové náklady)        

Výnos z dividend        

Čistý výnos z poplatků a provizí        

Výnos z poplatků a provizí        

(Náklady na poplatky a provize)        

Obchodování a devizové výsledky        

Jiné provozní výnosy        

(Jiné provozní náklady)        

Celkové provozní výnosy, čisté        

(Administrativní náklady)        

(Náklady na zaměstnance)        

(Jiné administrativní náklady)        

(Odpisy)        

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)        

31.1.2017 
L 26/326 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u finančních aktiv ne
oceňovaných reálnou hodnotou vyká
zanou do zisku nebo ztráty)        

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u nefinančních aktiv)        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK                   

31.1.2017 
L 26/327 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Čistý úrokový výnos     

Úrokový výnos     

(Úrokové náklady)     

Výnos z dividend     

Čistý výnos z poplatků a provizí     

Výnos z poplatků a provizí     

(Náklady na poplatky a provize)     

Obchodování a devizové výsledky     

Jiné provozní výnosy     

(Jiné provozní náklady)     

Celkové provozní výnosy, čisté     

(Administrativní náklady)     

(Náklady na zaměstnance)     

(Jiné administrativní náklady)     

(Odpisy)     

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)     

31.1.2017 
L 26/328 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u finančních aktiv ne
oceňovaných reálnou hodnotou vyká
zanou do zisku nebo ztráty)     

(Ztráty ze znehodnocení nebo (–) je
jich reverzování u nefinančních aktiv)     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK                 

31.1.2017 
L 26/329 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Úplný výběrový soubor  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Konsolidovaná výsledovka A. Velké B. Střední C. Malé 

Čistý úrokový výnos*        

Výnos z dividend*        

Čistý výnos z poplatků a provizí*        

Obchodování a devizové výsledky        

Jiné provozní výnosy        

Jiné provozní výnosy, čisté*        

(Celkové provozní náklady)*        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ        

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK*                

31.1.2017 
L 26/330 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Ziskovost a účinnost – Úplný výběrový soubor  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Konsolidovaná výsledovka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Čistý úrokový výnos*     

Výnos z dividend*     

Čistý výnos z poplatků a provizí*     

Obchodování a devizové výsledky     

Jiné provozní výnosy     

Jiné provozní výnosy, čisté*     

(Celkové provozní náklady)*     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA Z POKRAČU
JÍCÍ ČINNOSTI PO ZDANĚNÍ     

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK*              

31.1.2017 
L 26/331 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 2.C 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Rozvaha 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank a ostatní vklady na požá
dání*        

Finanční aktiva držená k obchodování*        

Deriváty držené k obchodování        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Finanční aktiva oceněná v reálné hod
notě vykazované do zisku nebo ztráty        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

31.1.2017 
L 26/332 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Realizovatelná finanční aktiva        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Úvěry a pohledávky        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Investice držené do splatnosti        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví        

Nehmotná aktiva        

CELKOVÁ AKTIVA*        

31.1.2017 
L 26/333 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank a ostatní vklady na požá
dání*     

Finanční aktiva držená k obchodování*     

Deriváty držené k obchodování     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Finanční aktiva oceněná v reálné hod
notě vykazované do zisku nebo ztráty     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

31.1.2017 
L 26/334 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Realizovatelná finanční aktiva     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Úvěry a pohledávky     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Investice držené do splatnosti     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví     

Nehmotná aktiva     

CELKOVÁ AKTIVA*      

31.1.2017 
L 26/335 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Pasiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Finanční aktiva držená k obchodování        

Deriváty držené k obchodování        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Finanční pasiva oceněná v reálné hod
notě vykazované do zisku nebo ztráty        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Finanční pasiva oceněná zůstatkovou 
hodnotou        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Rezervy        

CELKOVÁ PASIVA*        

31.1.2017 
L 26/336 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Finanční aktiva držená k obchodování     

Deriváty držené k obchodování     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Finanční pasiva oceněná v reálné hod
notě vykazované do zisku nebo ztráty     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Finanční pasiva oceněná zůstatkovou 
hodnotou     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Rezervy     

CELKOVÁ PASIVA*      

31.1.2017 
L 26/337 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Vlastní kapitál a menšinový podíl A. Velké B. Střední C. Malé 

Kapitál        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Kapitál     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM        

31.1.2017 
L 26/338 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné 
poskytnuté přísliby A. Velké B. Střední C. Malé 

Poskytnuté        

Úvěrové přísliby        

Finanční záruky        

Přijaté        

Úvěrové přísliby        

Finanční záruky         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné 
poskytnuté přísliby 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Poskytnuté     

Úvěrové přísliby     

Finanční záruky     

Přijaté     

Úvěrové přísliby     

Finanční záruky        

31.1.2017 
L 26/339 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank a ostatní vklady na požá
dání*        

Finanční aktiva držená k obchodování*        

Deriváty držené k obchodování        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Neobchodovatelná nederivátová fi
nanční aktiva v reálné hodnotě vyká
zané do zisku nebo ztráty        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

31.1.2017 
L 26/340 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Neobchodovatelná nederivátová fi
nanční aktiva v reálné hodnotě zaúčto
vané do vlastního kapitálu        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Neobchodovatelné dluhové nástroje 
v pořizovací ceně        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Ostatní neobchodovatelná nederivá
tová finanční aktiva        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy        

Deriváty – Zajišťovací účetnictví        

Nehmotná aktiva        

CELKOVÁ AKTIVA*        

31.1.2017 
L 26/341 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank a ostatní vklady na požá
dání*     

Finanční aktiva držená k obchodování*     

Deriváty držené k obchodování     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Neobchodovatelná nederivátová fi
nanční aktiva v reálné hodnotě vyká
zané do zisku nebo ztráty     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

31.1.2017 
L 26/342 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Neobchodovatelná nederivátová fi
nanční aktiva v reálné hodnotě zaúčto
vané do vlastního kapitálu     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Neobchodovatelné dluhové nástroje 
v pořizovací ceně     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Ostatní neobchodovatelná nederivá
tová finanční aktiva     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy     

Deriváty – Zajišťovací účetnictví     

Nehmotná aktiva     

CELKOVÁ AKTIVA*      

31.1.2017 
L 26/343 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Pasiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Finanční aktiva držená k obchodování        

Deriváty držené k obchodování        

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Rezervy        

CELKOVÁ PASIVA*         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Finanční aktiva držená k obchodování     

Deriváty držené k obchodování     

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Rezervy     

CELKOVÁ PASIVA*        

31.1.2017 
L 26/344 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Vlastní kapitál a menšinový podíl A. Velké B. Střední C. Malé 

Kapitál        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Kapitál     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné 
poskytnuté přísliby A. Velké B. Střední C. Malé 

Poskytnuté        

Úvěrové přísliby        

Finanční záruky        

Přijaté        

Úvěrové přísliby        

Finanční záruky        

31.1.2017 
L 26/345 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné 
poskytnuté přísliby 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Poskytnuté     

Úvěrové přísliby     

Finanční záruky     

Přijaté     

Úvěrové přísliby     

Finanční záruky      

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank        

Úvěry a zálohy        

Dluhové cenné papíry        

Kapitálové nástroje        

Zbývající aktiva        

CELKOVÁ AKTIVA        

Doplňkové (memo) položky        

Finanční aktiva držená k obchodování        

31.1.2017 
L 26/346 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank     

Úvěry a zálohy     

Dluhové cenné papíry     

Kapitálové nástroje     

Zbývající aktiva     

CELKOVÁ AKTIVA     

Doplňkové (memo) položky     

Finanční aktiva držená k obchodování       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Pasiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Rezervy        

Zbývající pasiva        

CELKOVÁ PASIVA        

31.1.2017 
L 26/347 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Rezervy     

Zbývající pasiva     

CELKOVÁ PASIVA       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Vlastní kapitál a menšinový podíl A. Velké B. Střední C. Malé 

Kapitál        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Kapitál     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM      

31.1.2017 
L 26/348 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank        

Úvěry a zálohy*        

Dluhové cenné papíry*        

Kapitálové nástroje*        

Zbývající aktiva        

CELKOVÁ AKTIVA*        

Doplňkové (memo) položky        

Finanční aktiva držená k obchodování        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Hotovost a zůstatky hotovosti u cen
trálních bank     

Úvěry a zálohy*     

Dluhové cenné papíry*     

Kapitálové nástroje*     

Zbývající aktiva     

CELKOVÁ AKTIVA*     

Doplňkové (memo) položky     

Finanční aktiva držená k obchodování      

31.1.2017 
L 26/349 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Pasiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Vklady        

Emitované dluhové cenné papíry        

Rezervy        

Zbývající pasiva        

CELKOVÁ PASIVA*         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Pasiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Vklady     

Emitované dluhové cenné papíry     

Rezervy     

Zbývající pasiva     

CELKOVÁ PASIVA*        

31.1.2017 
L 26/350 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Vlastní kapitál a menšinový podíl A. Velké B. Střední C. Malé 

Kapitál        

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM*        

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Vlastní kapitál a menšinový podíl 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Kapitál     

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM*     

PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL CEL
KEM        

31.1.2017 
L 26/351 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 2.D 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Rozvaha 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Kapitálové nástroje        

31.1.2017 
L 26/352 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Kapitálové nástroje      

31.1.2017 
L 26/353 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a zálohy        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Dluhové cenné papíry        

Centrální banky        

Vládní instituce        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Kapitálové nástroje        

31.1.2017 
L 26/354 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Dluhové cenné papíry     

Centrální banky     

Vládní instituce     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Kapitálové nástroje      

31.1.2017 
L 26/355 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a zálohy        

Vládní instituce        

Centrální banky        

Úvěrové instituce        

Ostatní        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Rozvaha – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy     

Vládní instituce     

Centrální banky     

Úvěrové instituce     

Ostatní        

31.1.2017 
L 26/356 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a zálohy        

Vládní instituce        

Centrální banky        

Úvěrové instituce        

Ostatní        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Rozvaha – Úplný výběrový soubor  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy     

Vládní instituce     

Centrální banky     

Úvěrové instituce     

Ostatní        

31.1.2017 
L 26/357 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 2.E 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Kvalita aktiv 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Kvalita aktiv – Subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice s úlevou A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní 
hodnota expozic s opatřeními týkajícími 
se úlevy        

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní hod
nota výkonných expozic s opatřeními týkají
cími se úlevy        

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní 
hodnota výkonných expozic s opatřeními 
týkajícími se úlevy, z toho ve zkušební 
době        

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní hod
nota nevýkonných expozic s opatřeními týka
jícími se úlevy        

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní 
hodnota nevýkonných expozic s opatřeními 
týkajícími se úlevy, z toho úleva nevýkon
ných expozic        

Dluhové cenné papíry – Kumulované 
ztráty ze znehodnocení, kumulované 
změny reálné hodnoty z titulu úvěrového 
rizika a rezervy – výkonné expozice s 
opatřeními týkajícími se úlevy        

Dluhové cenné papíry – Kumulované 
ztráty ze znehodnocení, kumulované 
změny reálné hodnoty z titulu úvěrového 
rizika a rezervy – nevýkonné expozice s 
opatřeními týkajícími se úlevy        

31.1.2017 
L 26/358 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Kvalita aktiv – Subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice s úlevou A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota 
expozic s opatřeními týkajícími se úlevy        

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota vý
konných expozic s opatřeními týkajícími se 
úlevy        

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota 
výkonných expozic s opatřeními týkajícími 
se úlevy, z toho ve zkušební době        

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota ne
výkonných expozic s opatřeními týkajícími se 
úlevy        

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota 
nevýkonných expozic s opatřeními týkají
cími se úlevy, z toho úleva nevýkonných 
expozic        

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze 
znehodnocení, kumulované změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika a re
zervy – výkonné expozice s opatřeními 
týkajícími se úlevy        

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze 
znehodnocení, kumulované změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika a re
zervy – nevýkonné expozice s opatřeními 
týkajícími se úlevy        

31.1.2017 
L 26/359 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Kvalita aktiv – Subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice s úlevou 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní 
hodnota expozic s opatřeními týkajícími 
se úlevy     

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní hod
nota výkonných expozic s opatřeními týkají
cími se úlevy     

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní 
hodnota výkonných expozic s opatřeními 
týkajícími se úlevy, z toho ve zkušební 
době     

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní hod
nota nevýkonných expozic s opatřeními týka
jícími se úlevy     

Dluhové cenné papíry – Hrubá účetní 
hodnota nevýkonných expozic s opatřeními 
týkajícími se úlevy, z toho úleva nevýkon
ných expozic     

Dluhové cenné papíry – Kumulované 
ztráty ze znehodnocení, kumulované 
změny reálné hodnoty z titulu úvěrového 
rizika a rezervy – výkonné expozice s 
opatřeními týkajícími se úlevy     

Dluhové cenné papíry – Kumulované 
ztráty ze znehodnocení, kumulované 
změny reálné hodnoty z titulu úvěrového 
rizika a rezervy – nevýkonné expozice s 
opatřeními týkajícími se úlevy     

31.1.2017 
L 26/360 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Kvalita aktiv – Subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice s úlevou 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota 
expozic s opatřeními týkajícími se úlevy     

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota vý
konných expozic s opatřeními týkajícími se 
úlevy     

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota 
výkonných expozic s opatřeními týkajícími 
se úlevy, z toho ve zkušební době     

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota ne
výkonných expozic s opatřeními týkajícími se 
úlevy     

Úvěry a zálohy – Hrubá účetní hodnota 
nevýkonných expozic s opatřeními týkají
cími se úlevy, z toho úleva nevýkonných 
expozic     

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze 
znehodnocení, kumulované změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika a re
zervy – výkonné expozice s opatřeními 
týkajícími se úlevy     

Úvěry a zálohy – Kumulované ztráty ze 
znehodnocení, kumulované změny reálné 
hodnoty z titulu úvěrového rizika a re
zervy – nevýkonné expozice s opatřeními 
týkajícími se úlevy      

31.1.2017 
L 26/361 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota expozic A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry*        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy*        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice                

31.1.2017 
L 26/362 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota expozic 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry*     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy*     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice              

31.1.2017 
L 26/363 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota výkonných 
expozic A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice                

31.1.2017 
L 26/364 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota výkonných 
expozic 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice              

31.1.2017 
L 26/365 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry*        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy*        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice                

31.1.2017 
L 26/366 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hrubá účetní hodnota nevýkon
ných expozic 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry*     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy*     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice              

31.1.2017 
L 26/367 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Kumulované ztráty ze znehodnocení, 
kumulované změny reálné hodnoty 
z titulu úvěrového rizika a rezervy 

A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry*        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy*        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice                

31.1.2017 
L 26/368 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, 
kumulované změny reálné hodnoty 
z titulu úvěrového rizika a rezervy 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry*     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy*     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice              

31.1.2017 
L 26/369 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
Kumulované ztráty ze znehodnocení, 

kumulované změny reálné hodnoty 
z titulu úvěrového rizika a rezervy na 

výkonné expozice 

A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice                

31.1.2017 
L 26/370 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, 
kumulované změny reálné hodnoty 

z titulu úvěrového rizika a rezervy na 
výkonné expozice 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice              

31.1.2017 
L 26/371 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
Kumulované ztráty ze znehodnocení, 

kumulované změny reálné hodnoty 
z titulu úvěrového rizika a rezervy na 

nevýkonné expozice 

A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry*        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy*        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice                

31.1.2017 
L 26/372 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kumulované ztráty ze znehodnocení, 
kumulované změny reálné hodnoty 

z titulu úvěrového rizika a rezervy na 
nevýkonné expozice 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry*     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy*     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice              

31.1.2017 
L 26/373 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Přijaté zajištění u nevýkonných expozic A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice                

31.1.2017 
L 26/374 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Přijaté zajištění u nevýkonných expozic 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice              

31.1.2017 
L 26/375 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Přijaté finanční záruky u nevýkonných 
expozic A. Velké B. Střední C. Malé 

Dluhové cenné papíry        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Úvěry a zálohy        

Úvěrové instituce        

Ostatní finanční instituce        

Nefinanční podniky        

Domácnosti        

Podrozvahové expozice                

31.1.2017 
L 26/376 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Přijaté finanční záruky u nevýkonných 
expozic 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Dluhové cenné papíry     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Úvěry a zálohy     

Úvěrové instituce     

Ostatní finanční instituce     

Nefinanční podniky     

Domácnosti     

Podrozvahové expozice              

31.1.2017 
L 26/377 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – IFRS FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – Celková 
hrubá účetní hodnota znehodnocených 

aktiv 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a pohledávky        

Investice držené do splatnosti        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – IFRS FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Znehodnocené dluhové nástroje – Celková 
hrubá účetní hodnota znehodnocených 

aktiv 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a pohledávky     

Investice držené do splatnosti       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – 
Opravné položky k jednotlivě posuzo

vaným finančním aktivům 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a pohledávky        

Investice držené do splatnosti         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Znehodnocené dluhové nástroje – 
Opravné položky k jednotlivě posuzo

vaným finančním aktivům 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a pohledávky     

Investice držené do splatnosti      

31.1.2017 
L 26/378 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – 
Opravné položky ke společně posuzo

vaným finančním aktivům 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a pohledávky        

Investice držené do splatnosti         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Znehodnocené dluhové nástroje – 
Opravné položky ke společně posuzo

vaným finančním aktivům 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a pohledávky     

Investice držené do splatnosti       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – 
Opravné položky pro vzniklé, ale nevyká

zané ztráty 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Úvěry a pohledávky        

Investice držené do splatnosti         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Znehodnocené dluhové nástroje – 
Opravné položky pro vzniklé, ale nevyká

zané ztráty 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Úvěry a pohledávky     

Investice držené do splatnosti      

31.1.2017 
L 26/379 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – GAAP FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Znehodnocené dluhové nástroje – Neob
chodovatelné dluhové nástroje v pořizo

vací ceně 
A. Velké B. Střední C. Malé 

Celková hrubá účetní hodnota znehod
nocených aktiv         

Úvěry a zálohy        

Opravné položky k jednotlivě posuzova
ným finančním aktivům         

Úvěry a zálohy        

Opravné položky ke společně posuzova
ným finančním aktivům         

Úvěry a zálohy        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – GAAP FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Znehodnocené dluhové nástroje – Neob
chodovatelné dluhové nástroje v pořizo

vací ceně 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Celková hrubá účetní hodnota znehod
nocených aktiv      

Úvěry a zálohy     

Opravné položky k jednotlivě posuzova
ným finančním aktivům      

Úvěry a zálohy     

Opravné položky ke společně posuzova
ným finančním aktivům      

Úvěry a zálohy      

31.1.2017 
L 26/380 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – Jiné než FINREP  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Nevýkonné expozice A. Velké B. Střední C. Malé 

Hrubá účetní hodnota*         

Výkonné expozice         

Nevýkonné expozice*         

Expozice s úlevou        

Kumulované ztráty ze znehodnocení, ku
mulované změny reálné hodnoty z titulu 
úvěrového rizika a rezervy*        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje- Kvalita aktiv – Jiné než FINREP  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Nevýkonné expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Hrubá účetní hodnota*      

Výkonné expozice      

Nevýkonné expozice*      

Expozice s úlevou     

Kumulované ztráty ze znehodnocení, ku
mulované změny reálné hodnoty z titulu 
úvěrového rizika a rezervy*      

31.1.2017 
L 26/381 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 2.F 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Koncentrace 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková původní hodnota expozice A. Velké B. Střední C. Malé 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

31.1.2017 
L 26/382 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková původní hodnota expozice A. Velké B. Střední C. Malé 

LU        

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Spojené státy)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brazílie)        

CN (Čína)        

JP (Japonsko)        

CH (Švýcarsko)        

MX (Mexiko)        

31.1.2017 
L 26/383 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková původní hodnota expozice A. Velké B. Střední C. Malé 

AU (Austrálie)        

SG (Singapur)        

TR (Turecko)        

RU (Ruská federace)        

KY (Kajmanské ostrovy)        

IN (Indie)        

KR (Jižní Korea)        

ZA (Jižní Afrika)        

CA (Kanada)        

Doplňkové (memo) položky        

Netuzemská původní expozice        

Celková původní expozice                  

31.1.2017 
L 26/384 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková původní hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

31.1.2017 
L 26/385 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková původní hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

LU     

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Spojené státy)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brazílie)     

CN (Čína)     

JP (Japonsko)     

CH (Švýcarsko)     

MX (Mexiko)     

31.1.2017 
L 26/386 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková původní hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AU (Austrálie)     

SG (Singapur)     

TR (Turecko)     

RU (Ruská federace)     

KY (Kajmanské ostrovy)     

IN (Indie)     

KR (Jižní Korea)     

ZA (Jižní Afrika)     

CA (Kanada)     

Doplňkové (memo) položky     

Netuzemská původní expozice     

Celková původní expozice                

31.1.2017 
L 26/387 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celkové expozice v selhání A. Velké B. Střední C. Malé 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        

31.1.2017 
L 26/388 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celkové expozice v selhání A. Velké B. Střední C. Malé 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Spojené státy)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brazílie)        

CN (Čína)        

JP (Japonsko)        

CH (Švýcarsko)        

MX (Mexiko)        

31.1.2017 
L 26/389 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celkové expozice v selhání A. Velké B. Střední C. Malé 

AU (Austrálie)        

SG (Singapur)        

TR (Turecko)        

RU (Ruská federace)        

KY (Kajmanské ostrovy)        

IN (Indie)        

KR (Jižní Korea)        

ZA (Jižní Afrika)        

CA (Kanada)                     

31.1.2017 
L 26/390 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice v selhání 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     

31.1.2017 
L 26/391 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice v selhání 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Spojené státy)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brazílie)     

CN (Čína)     

JP (Japonsko)     

CH (Švýcarsko)     

MX (Mexiko)     

31.1.2017 
L 26/392 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celkové expozice v selhání 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AU (Austrálie)     

SG (Singapur)     

TR (Turecko)     

RU (Ruská federace)     

KY (Kajmanské ostrovy)     

IN (Indie)     

KR (Jižní Korea)     

ZA (Jižní Afrika)     

CA (Kanada)                   

31.1.2017 
L 26/393 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hodnota expozice A. Velké B. Střední C. Malé 

AT        

BE        

BG        

HR        

CY        

CZ        

DK        

EE        

FI        

FR        

DE        

EL        

HU        

IE        

IT        

LV        

LT        

LU        

31.1.2017 
L 26/394 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hodnota expozice A. Velké B. Střední C. Malé 

MT        

NL        

PL        

PT        

RO        

SK        

SI        

ES        

SE        

UK        

NO        

US (Spojené státy)        

HK (Hong Kong)        

BR (Brazílie)        

CN (Čína)        

JP (Japonsko)        

CH (Švýcarsko)        

MX (Mexiko)        

31.1.2017 
L 26/395 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková hodnota expozice A. Velké B. Střední C. Malé 

AU (Austrálie)        

SG (Singapur)        

TR (Turecko)        

RU (Ruská federace)        

KY (Kajmanské ostrovy)        

IN (Indie)        

KR (Jižní Korea)        

ZA (Jižní Afrika)        

CA (Kanada)                     

31.1.2017 
L 26/396 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AT     

BE     

BG     

HR     

CY     

CZ     

DK     

EE     

FI     

FR     

DE     

EL     

HU     

IE     

IT     

LV     

LT     

LU     

31.1.2017 
L 26/397 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

MT     

NL     

PL     

PT     

RO     

SK     

SI     

ES     

SE     

UK     

NO     

US (Spojené státy)     

HK (Hong Kong)     

BR (Brazílie)     

CN (Čína)     

JP (Japonsko)     

CH (Švýcarsko)     

MX (Mexiko)     

31.1.2017 
L 26/398 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková hodnota expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AU (Austrálie)     

SG (Singapur)     

TR (Turecko)     

RU (Ruská federace)     

KY (Kajmanské ostrovy)     

IN (Indie)     

KR (Jižní Korea)     

ZA (Jižní Afrika)     

CA (Kanada)                   

31.1.2017 
L 26/399 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE – Subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Tuzemské činnosti A. Velké B. Střední C. Malé 

Celková aktiva        

Celková pasiva        

Celkové provozní výnosy, čisté        

Zisk nebo ztráta za rok        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – ZEMĚPISNÁ KONCENTRACE – Subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tuzemské činnosti 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Celková aktiva     

Celková pasiva     

Celkové provozní výnosy, čisté     

Zisk nebo ztráta za rok       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Netuzemské činnosti A. Velké B. Střední C. Malé 

Celková aktiva        

Celková pasiva        

Celkové provozní výnosy, čisté        

Zisk nebo ztráta za rok        

31.1.2017 
L 26/400 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Netuzemské činnosti 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Celková aktiva     

Celková pasiva     

Celkové provozní výnosy, čisté     

Zisk nebo ztráta za rok      

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE PROTISTRAN – Subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice vůči centrálním bankám A. Velké B. Střední C. Malé 

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE PROTISTRAN – Subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči centrálním bankám 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

ÚVĚRY A ZÁLOHY      

31.1.2017 
L 26/401 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice vůči vládním institucím A. Velké B. Střední C. Malé 

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči vládním institucím 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

ÚVĚRY A ZÁLOHY     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice vůči úvěrovým institucím A. Velké B. Střední C. Malé 

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry        

31.1.2017 
L 26/402 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči úvěrovým institucím 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

ÚVĚRY A ZÁLOHY     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice vůči jiným finančním institucím A. Velké B. Střední C. Malé 

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči jiným finančním institucím 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

ÚVĚRY A ZÁLOHY     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry      

31.1.2017 
L 26/403 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice vůči nefinančním podnikům A. Velké B. Střední C. Malé 

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry        

z toho: úvěry na projektové financování         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči nefinančním podnikům 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

ÚVĚRY A ZÁLOHY     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry     

z toho: úvěry na projektové financování        

31.1.2017 
L 26/404 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Expozice vůči domácnostem A. Velké B. Střední C. Malé 

ÚVĚRY A ZÁLOHY        

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]        

z toho: jiné zajištěné úvěry        

z toho: spotřebitelské úvěry        

z toho: úvěry na bydlení         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Expozice vůči domácnostem 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

ÚVĚRY A ZÁLOHY     

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemo
vitostmi]     

z toho: jiné zajištěné úvěry     

z toho: spotřebitelské úvěry     

z toho: úvěry na bydlení        

31.1.2017 
L 26/405 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE VYKAZOVÁNÍ – Subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota (FINREP-IFRS) A. Velké B. Střední C. Malé 

Emitované dluhové cenné papíry*        

Depozitní certifikáty        

Cenné papíry kryté aktivy        

Kryté dluhopisy        

Hybridní kontrakty        

Jiné emitované dluhové cenné papíry         

Konvertibilní složené finanční nástroje         

Nekonvertibilní        

Ostatní finanční závazky        

FINANČNÍ ZÁVAZKY                

31.1.2017 
L 26/406 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – KONCENTRACE VYKAZOVÁNÍ – Subjekty vykazující FINREP (IFRS a GAAP)  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota (FINREP-IFRS) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Emitované dluhové cenné papíry*     

Depozitní certifikáty     

Cenné papíry kryté aktivy     

Kryté dluhopisy     

Hybridní kontrakty     

Jiné emitované dluhové cenné papíry      

Konvertibilní složené finanční nástroje      

Nekonvertibilní     

Ostatní finanční závazky     

FINANČNÍ ZÁVAZKY              

31.1.2017 
L 26/407 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota (FINREP-GAAP) A. Velké B. Střední C. Malé 

Emitované dluhové cenné papíry*        

Depozitní certifikáty        

Cenné papíry kryté aktivy        

Kryté dluhopisy        

Hybridní kontrakty        

Jiné emitované dluhové cenné papíry         

Konvertibilní složené finanční nástroje         

Nekonvertibilní        

Ostatní finanční závazky        

FINANČNÍ ZÁVAZKY                

31.1.2017 
L 26/408 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota (FINREP-GAAP) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Emitované dluhové cenné papíry*     

Depozitní certifikáty     

Cenné papíry kryté aktivy     

Kryté dluhopisy     

Hybridní kontrakty     

Jiné emitované dluhové cenné papíry      

Konvertibilní složené finanční nástroje      

Nekonvertibilní     

Ostatní finanční závazky     

FINANČNÍ ZÁVAZKY              

31.1.2017 
L 26/409 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Celková přijatá částka A. Velké B. Střední C. Malé 

Retailové financování        

Vklady na viděnou        

Termínované vklady s počáteční splatností 
< 30 dnů        

Termínované vklady s počáteční splatností 
> 30 dnů        

Spořicí účty        

Velkoobchodní financování        

Nezajištěné        

Zajištěné                   

31.1.2017 
L 26/410 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Celková přijatá částka 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Retailové financování     

Vklady na viděnou     

Termínované vklady s počáteční splatností 
< 30 dnů     

Termínované vklady s počáteční splatností 
> 30 dnů     

Spořicí účty     

Velkoobchodní financování     

Nezajištěné     

Zajištěné                 

31.1.2017 
L 26/411 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tabulka 2.G 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Likvidní aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

AKTIVA SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY 
ČLÁNKŮ 416 A 417 NAŘÍZENÍ O KA
PITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH (CRR)        

Hodnota podle článku 418 CRR – nařízení 
(EU) č. 575/2013 o kapitálových požadav
cích        

Částka        

Nečerpaná částka úvěrové linky/Hodnota podle 
článku 418 CRR        

Hodnota expozice vůči centrálním ban
kám        

Hodnota podle článku 418 CRR – převo
ditelná aktiva představující pohledávky 
vůči ústřední vládě členského státu nebo 
regionu s fiskální autonomií k výběru 
daní nebo ústřední vládě třetí země v do
mácí měně ústřední nebo regionální vlády, 
popřípadě těmito subjekty zaručená, jes
tliže je instituce vystavena riziku likvidity 
v daném členském státě nebo třetí zemi, 
které kryje držením těchto likvidních aktiv        

31.1.2017 
L 26/412 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Likvidní aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

Hodnota podle článku 418 CRR – převo
ditelná aktiva představující pohledávky 
vůči centrálním bankám a subjektům ve
řejného sektoru na jiné úrovni, než je úro
veň ústřední vlády, popřípadě jimi zaru
čená, v domácí měně příslušné centrální 
banky a subjektu veřejného sektoru        

Hodnota podle článku 418 CRR – převo
ditelná aktiva představující pohledávky 
vůči Evropskému nástroji finanční stabi
lity a Evropskému mechanismu stability, 
popřípadě těmito subjekty zaručená                

31.1.2017 
L 26/413 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Likvidní aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

AKTIVA SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY 
ČLÁNKŮ 416 A 417 NAŘÍZENÍ O KA
PITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH (CRR)     

Hodnota podle článku 418 CRR – nařízení 
(EU) č. 575/2013 o kapitálových požadav
cích     

Částka     

Nečerpaná částka úvěrové linky/Hodnota podle 
článku 418 CRR     

Hodnota expozice vůči centrálním ban
kám     

Hodnota podle článku 418 CRR – převo
ditelná aktiva představující pohledávky 
vůči ústřední vládě členského státu nebo 
regionu s fiskální autonomií k výběru 
daní nebo ústřední vládě třetí země v do
mácí měně ústřední nebo regionální vlády, 
popřípadě těmito subjekty zaručená, jes
tliže je instituce vystavena riziku likvidity 
v daném členském státě nebo třetí zemi, 
které kryje držením těchto likvidních aktiv     

31.1.2017 
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Ú
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Likvidita a financování  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Likvidní aktiva 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Hodnota podle článku 418 CRR – převo
ditelná aktiva představující pohledávky 
vůči centrálním bankám a subjektům ve
řejného sektoru na jiné úrovni, než je úro
veň ústřední vlády, popřípadě jimi zaru
čená, v domácí měně příslušné centrální 
banky a subjektu veřejného sektoru     

Hodnota podle článku 418 CRR – převo
ditelná aktiva představující pohledávky 
vůči Evropskému nástroji finanční stabi
lity a Evropskému mechanismu stability, 
popřípadě těmito subjekty zaručená              

31.1.2017 
L 26/415 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ A. Velké B. Střední C. Malé 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

Objem ostatních aktiv        

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících        

31.1.2017 
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Objem aktiv velmi vysoce likvidních 
a s velmi vysokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem aktiv vysoce likvidních a s vy
sokou úvěrovou kvalitou     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících     

Objem ostatních aktiv     

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících      

31.1.2017 
L 26/417 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – neobnovitelné úvěry 

a pohledávky 
A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – neobnovitelné úvěry 

a pohledávky 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/418 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 
POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 

FINANCOVÁNÍ – neobnovitelné úvěry 
a pohledávky uvedené v odstavci 1.9, jež 

jsou zajištěny nemovitostí 

A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – neobnovitelné úvěry 

a pohledávky uvedené v odstavci 1.9, jež 
jsou zajištěny nemovitostí 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/419 

Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – pohledávky z derivátů A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – pohledávky z derivátů 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
L 26/420 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – všechna ostatní aktiva A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – všechna ostatní aktiva 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících        

31.1.2017 
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Ú
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – aktiva odečtená z kapi

tálu nevyžadující stabilní financování 
A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – aktiva odečtená z kapi

tálu nevyžadující stabilní financování 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky Dceřiné společnosti 

pod zahraniční 
kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – poskytnuté nevyčerpané 

úvěrové facility, které lze podle přílohy 
I považovat za položky se ‚středním 

rizikem‘ nebo ‚středně nízkým rizikem‘ 

A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

31.1.2017 
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ – poskytnuté nevyčerpané 

úvěrové facility, které lze podle přílohy 
I považovat za položky se ‚středním 

rizikem‘ nebo ‚středně nízkým rizikem‘ 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně       

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ A. Velké B. Střední C. Malé 

do 3 měsíců včetně        

od 3 do 6 měsíců        

od 6 do 9 měsíců        

od 9 do 12 měsíců        

po 12 měsících         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

POLOŽKY VYŽADUJÍCÍ STABILNÍ 
FINANCOVÁNÍ 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

do 3 měsíců včetně     

od 3 do 6 měsíců     

od 6 do 9 měsíců     

od 9 do 12 měsíců     

po 12 měsících      

31.1.2017 
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Zatížení aktiv  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota zatížených aktiv A. Velké B. Střední C. Malé 

Aktiva vykazující instituce        

Úvěry na požádání        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání        

Ostatní aktiva        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Zatížení aktiv  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota zatížených aktiv 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Aktiva vykazující instituce     

Úvěry na požádání     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání     

Ostatní aktiva        

31.1.2017 
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota zatížených aktiv z toho: 
emitovaných jinými subjekty skupiny A. Velké B. Střední C. Malé 

Aktiva vykazující instituce        

Úvěry na požádání        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání        

Ostatní aktiva         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota zatížených aktiv z toho: 
emitovaných jinými subjekty skupiny 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Aktiva vykazující instituce     

Úvěry na požádání     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání     

Ostatní aktiva        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota zatížených aktiv z toho: 
způsobilých pro centrální banku A. Velké B. Střední C. Malé 

Aktiva vykazující instituce        

Úvěry na požádání        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání        

Ostatní aktiva         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota zatížených aktiv z toho: 
způsobilých pro centrální banku 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Aktiva vykazující instituce     

Úvěry na požádání     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání     

Ostatní aktiva        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota nezatížených aktiv A. Velké B. Střední C. Malé 

Aktiva vykazující instituce        

Úvěry na požádání        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání        

Ostatní aktiva         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota nezatížených aktiv 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Aktiva vykazující instituce     

Úvěry na požádání     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání     

Ostatní aktiva        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota nezatížených aktiv z toho: 
emitovaných jinými subjekty skupiny A. Velké B. Střední C. Malé 

Aktiva vykazující instituce        

Úvěry na požádání        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání        

Ostatní aktiva         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota nezatížených aktiv z toho: 
emitovaných jinými subjekty skupiny 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Aktiva vykazující instituce     

Úvěry na požádání     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání     

Ostatní aktiva        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Účetní hodnota nezatížených aktiv z toho: 
způsobilých pro centrální banku A. Velké B. Střední C. Malé 

Aktiva vykazující instituce        

Úvěry na požádání        

Kapitálové nástroje        

Dluhové cenné papíry        

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání        

Ostatní aktiva         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Účetní hodnota nezatížených aktiv z toho: 
způsobilých pro centrální banku 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Aktiva vykazující instituce     

Úvěry na požádání     

Kapitálové nástroje     

Dluhové cenné papíry     

Úvěry a zálohy jiné než úvěry na požádání     

Ostatní aktiva        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Zajištění přijaté vykazující institucí A. Velké B. Střední C. Malé 

Reálná hodnota zatíženého přijatého zajištění 
nebo emitovaných vlastních dluhových cenných 
papírů        

Reálná hodnota nezatíženého přijatého zajiště
ní nebo emitovaných vlastních dluhových cen
ných papírů k dispozici pro zatížení         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Zajištění přijaté vykazující institucí 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Reálná hodnota zatíženého přijatého zajištění 
nebo emitovaných vlastních dluhových cenných 
papírů     

Reálná hodnota nezatíženého přijatého zajiště
ní nebo emitovaných vlastních dluhových cen
ných papírů k dispozici pro zatížení        
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Tabulka 2.H 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Kapitál, objemy rizikově vážených expozic a solventnost 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Tabulka x.x A. Velké B. Střední C. Malé 

KAPITÁL        

KAPITÁL TIER 1*        

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1*        

Kapitálové nástroje způsobilé jako 
kmenový kapitál tier 1        

Nerozdělený zisk        

Úpravy kmenového kapitálu tier 1        

Odpočty od kmenového kapitálu tier 1        

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1        

KAPITÁL TIER 2                
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Tabulka x.x 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

KAPITÁL     

KAPITÁL TIER 1*     

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1*     

Kapitálové nástroje způsobilé jako 
kmenový kapitál tier 1     

Nerozdělený zisk     

Úpravy kmenového kapitálu tier 1     

Odpočty od kmenového kapitálu tier 1     

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1     

KAPITÁL TIER 2              
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Tabulka 2.I 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Kapitál, objemy rizikově vážených expozic a solventnost 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Původní expozice před vynásobením 
konverzními faktory A. Velké B. Střední C. Malé 

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH 
EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RI
ZIKO PROTISTRANY A RIZIKO 
ROZŘEDĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY        

Standardizovaný přístup (SA)        

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Původní expozice před vynásobením 
konverzními faktory 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH 
EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RI
ZIKO PROTISTRANY A RIZIKO 
ROZŘEDĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY     

Standardizovaný přístup (SA)     

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)        

31.1.2017 
L 26/433 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Úpravy ocenění A. Velké B. Střední C. Malé 

Standardizovaný přístup (SA)        

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Úpravy ocenění 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Standardizovaný přístup (SA)     

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Objemy rizikově vážené expozice A. Velké B. Střední C. Malé 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE / CELKOVÉ EXPOZICE*        

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH 
EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RI
ZIKO PROTISTRANY A RIZIKO 
ROZŘEDĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY         

Standardizovaný přístup (SA)         

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/ 
DODÁNÍ        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE PRO POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KO
MODITNÍ RIZIKO        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU 
V OCENĚNÍ        

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE TÝKAJÍCÍ SE VÝZNAMNÝCH 
EXPOZIC V OBCHODNÍM PORTFO
LIU        

OBJEMY OSTATNÍCH RIZIKOVÝCH 
EXPOZIC        
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Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Objemy rizikově vážené expozice 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE / CELKOVÉ EXPOZICE*     

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH 
EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RI
ZIKO PROTISTRANY A RIZIKO 
ROZŘEDĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY      

Standardizovaný přístup (SA)      

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/ 
DODÁNÍ     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE PRO POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KO
MODITNÍ RIZIKO     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU 
V OCENĚNÍ     

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPO
ZICE TÝKAJÍCÍ SE VÝZNAMNÝCH 
EXPOZIC V OBCHODNÍM PORTFO
LIU     

OBJEMY OSTATNÍCH RIZIKOVÝCH 
EXPOZIC      
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Výše očekávaných ztrát A. Velké B. Střední C. Malé 

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Výše očekávaných ztrát 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Přístup založený na interním ratingu 
(IRB)        
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Tabulka 2.J 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Kapitál, objemy rizikově vážených expozic a solventnost 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Kapitálové rezervy a požadavky podle 
pilíře II A. Velké B. Střední C. Malé 

Požadavek kombinované kapitálové re
zervy        

Bezpečnostní kapitálová rezerva        

Bezpečnostní rezerva, je-li na úrovni člen
ského státu zjištěno makroobezřetnostní 
nebo systémové riziko        

Proticyklická kapitálová rezerva stanovená 
konkrétně pro danou instituci        

Kapitálová rezerva pro krytí systémového 
rizika        

Kapitálová rezerva pro systémově vý
znamné instituce        

Kapitálová rezerva pro globální systémově 
významné instituce        

Kapitálová rezerva pro jiné systémově vý
znamné instituce        

Kapitálové požadavky související s úpra
vami podle pilíře II               
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – KAPITÁL, OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC A SOLVENTNOST  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Kapitálové rezervy a požadavky podle 
pilíře II 

Dceřiné společnosti pod zahraniční 
kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 

samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

Požadavek kombinované kapitálové re
zervy     

Bezpečnostní kapitálová rezerva     

Bezpečnostní rezerva, je-li na úrovni člen
ského státu zjištěno makroobezřetnostní 
nebo systémové riziko     

Proticyklická kapitálová rezerva stanovená 
konkrétně pro danou instituci     

Kapitálová rezerva pro krytí systémového 
rizika     

Kapitálová rezerva pro systémově vý
znamné instituce     

Kapitálová rezerva pro globální systémově 
významné instituce     

Kapitálová rezerva pro jiné systémově vý
znamné instituce     

Kapitálové požadavky související s úpra
vami podle pilíře II             
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Tabulka 2.K 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Počet institucí 

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Počet institucí  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 8        

8 – 12        

12 – 16        

16 – 20        

> 20        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Počet institucí  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 8     

8 – 12     

12 – 16     

16 – 20     

> 20        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Poměr kapitálu tier 1 (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 6        

6 – 8        

8 – 12        

12 – 16        

> 16         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Poměr kapitálu tier 1 (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 6     

6 – 8     

8 – 12     

12 – 16     

> 16        
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Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Poměr kapitálu core tier 1 (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 4        

4 – 6        

6 – 8        

8 – 12        

12 – 16        

> 16         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Poměr kapitálu core tier 1 (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 4     

4 – 6     

6 – 8     

8 – 12     

12 – 16     

> 16        
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Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE / CELKOVÉ EXPOZICE  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 8        

8 – 12        

12 – 16        

16 – 20        

> 20        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE / CELKOVÉ EXPOZICE  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 8     

8 – 12     

12 – 16     

16 – 20     

> 20        

31.1.2017 
L 26/443 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Poměr kapitálu tier 1 (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 6        

6 – 8        

8 – 12        

12-16        

>16         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Poměr kapitálu tier 1 (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 6     

6 – 8     

8 – 12     

12-16     

>16        

31.1.2017 
L 26/444 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Poměr kapitálu core tier 1 (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 4        

4 – 6        

6 – 8        

8 – 12        

12 – 16        

> 16         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Poměr kapitálu core tier 1 (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 4     

4 – 6     

6 – 8     

8 – 12     

12 – 16     

> 16        

31.1.2017 
L 26/445 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Aktiva  

Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 8        

8 – 12        

12 – 16        

16 – 20        

> 20        

Čtvrtletní konsolidované bankovní údaje – Aktiva  

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Ukazatel kapitálové přiměřenosti (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 8     

8 – 12     

12 – 16     

16 – 20     

> 20        

31.1.2017 
L 26/446 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Poměr kapitálu tier 1 (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 6        

6 – 8        

8 – 12        

12 – 16        

> 16         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Poměr kapitálu tier 1 (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 6     

6 – 8     

8 – 12     

12 – 16     

> 16        

31.1.2017 
L 26/447 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     



Tuzemské bankovní skupiny (konsolidované) 
a samostatné banky 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 

kontrolou mimo EU 
(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

mimo EU (samo
statné) 

Dceřiné společnosti 
pod zahraniční 
kontrolou z EU 

(subkonsolidované 
nebo samostatné) 

Pobočky pod zahra
niční kontrolou 

z EU (samostatné) Poměr kapitálu core tier 1 (%) A. Velké B. Střední C. Malé 

< 4        

4 – 6        

6 – 8        

8 – 12        

12 – 16        

> 16         

Kategorie jednotného mechanismu dohledu 

Poměr kapitálu core tier 1 (%) 
Dceřiné společnosti pod zahraniční 

kontrolou z EA (subkonsolidované nebo 
samostatné) 

Pobočky pod zahraniční kontrolou 
z EA (samostatné) Významné Méně významné 

< 4     

4 – 6     

6 – 8     

8 – 12     

12 – 16     

> 16    “     

31.1.2017 
L 26/448 

Ú
řední věstník Evropské unie 

CS     


	OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/148 ze dne 16. prosince 2016, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/15 o měnové a finanční statistice (ECB/2016/45) 

